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اإلهـــــــــــــــــــــــداء
الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على خاتم األنبياء و المرسلين

أهدي هذا العمل إلى

من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات 

إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمـــــــــــي الحبيبة

معنى الكفاح و أوصلنيإلى من عمل بكد في سبيلي و علمني 

إلى ما أنا عليه أبـــــــــــــــــــــي الكريم أدامه اهللا لي 

زهير و ضياء الدين وسيف الدين: إلى إخوتي

إلى أخواتي مروة و إسراء

إلى من عمل بكد معي بغية إتمام هذا العمل إلى زوجــــــــــــي و رفيق دربي

ـــر نذير و كافة عائلتهسميــــــــــــــــــــــــــــــ

هنية خولة وهيبة ماريا: إلى زميالتي

إلى جميع أساتذة كلية العلوم اإلسالمية إلى كل طلبة السنة ثانية ماستر 

2015قسم فقه المعامالت المالية المعاصرة دفعة 

حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن





شكر و عرفان
الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا 

إلى انجاز هذا العمل

نتوجه بالشكر و اإلمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل 
علي الذي و في ما واجهنا من صعوبات و نخص بالذكر األستاذ المشرف باللموشي

لم يبخل علينا بتوجهاته و نصائحه القيمة التي كانت لنا عونا في  إتمام هذا البحث

و ال يفوتنا أن نشكر جميع أساتذتنا الكرام أساتذة كلية العلوم اإلسالمية

و باألخص قسم فقه المعامالت المالية المعاصرة

كما نتقدم بالشكر إلى عمال مكتبة كلية العلوم اإلسالمية 

إلى كل عمال جامعة حمة لخضر بالوادي  

و إلى كافة الزمالء و الزميالت 



:الملخص
يتناول هذا البحث موضوع عمل

.
اخلريية يف التنمية االجتماعية لذا خصصت هذه الدراسة لدور املؤسسات

االجتماعيةت اخلريية يف التنمية دور املؤسسانطالقا من إشكالية تدور حولا
ودعمت هذه املذكرة بدراسة حالة مؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية و 

.اإلنسانية

؛ حيث كان الفصل األول بعنوان ماهية املؤسسات اخلريية و موارد ثالثة فصول
وان املؤسسات اخلريية من منظور إسالمي و ضوابط متويلها، و الفصل الثاين بعن

.
و أمتمت خبامتة تضم أهم النتائج و التوصيات حيث كان من أبرز النتائج هلذا 

.  البحث أن اجلمعيات اخلريية دور كبري يف التنمية االجتماعية



. Summary:

This paper deals with the subject of the work of charities and
financial actions..Because the subject is of great importance
within the community.

From problematic runs from the role of charities in social
development… case *Sheikh Zayed Foundation for
Charitable and Humanitarian*.

It was launched to study the subject Introduction containing all
the aspects of the topic, The study was divided into three
chapters.

 In the first chapter under the title: what charities and
funding resources.

 Chapter 2:charities from an Islamic perspective
controlswork out.

 Chaper 3:The Case of Sheikh Zayed Charitable
Foundation study.

The finale, with the most important findings and
recommendations, the most important results that
associations have a significant role in social development.



مــقدمة
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أ

:مقدمة
لك احلمد على ما هديت وأنعمت ،لك الثناء كله ، وعلى نبيك حممد أفضل الصالة 

.وأمت السالم لصاحبته وآله الذكر احملمود وعليهم الرضوان 
:أما بعد
متاز اإلسالم بأنه وحدة متكاملة ال ينفك أي جزء منها عن غريه ، فهو كاجلسد افقد 

فاإلسالم منه عمله الذي يتكامل به اجلسد ولوال ملا يتكامل اجلسم ،الواحد لكل جزء
نتظمت يف اإلسالم مبادئ ذات غايات بعيدة ، فهو فيه روح وتشريع امرتبط يف مبادئه ،وقد 

، فليست مبادئه عارية من غوص عميق يف احلياة اإلنسانية بل هي أعمق ، فذلك تستطيع 
ض بالبعض، بينما غريه من ن له أن يلتقي فيه البعأن متاشى ما يظهر متباينا ال ميك

.الوضعية مل ميكن هلا أن تلتقي يف شيء ماريعاتالتش
الرزق واملعاش ويظهر مسو التشريع اإلسالمي يف حمور احلياة اإلنسانية يف أمر

ا فهو ذا وإن بدأ متباينقتصاد هو العنصر األساسي يف احلياة ربطه القرآن بالعبادة ، وه،فاال
قتصاد ، حىت ال ينحرف عن املنهج املستقيم ، ولقد نطق بالربط القرآن الكرمي يف ضروري لال

!  "  #  $  %  &  '   )  M وكذا ربط اإلسالمسورة قريش يف قوله تعاىل 
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األغنياء فجعل للفقراء  حقا يف مال األغنياء سواء  قتصاد بالعبادة حىت ال يكون دولة بني اال
.مندوب إليه  كصدقة التطوعكان حقا واجبا كالزكاة ، أو

،ل بكل أشكالهذسانية كربى تتمثل يف العطاء والبوملا كان العمل اخلريي ميثل قيمة إن

أجل ذلك هذه الوقفة مع املؤسسات اخلريية اليت تعترب أداة لتنفيذ املبادئ اإلسالمية احلاثة 
لى فعل اخلري وإسداء النفع للناس وخدمتهم واليت متثل صمام أمن وأمان وقائي بني ع

خمالب الشح ونزع

.جتماعيةلتنمية االا
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ب

نطرح اإلشكال ومبا أن للجمعيات اخلريية دورا كبري 
:التايل
جتماعية ؟املؤسسات اخلريية يف التنمية االأين يكمن دور-
.جمموعة من األسئلة الفرعيةتفرعت عن هذا اإلشكال و -

هو مفهوم اجلمعيات اخلريية ومىت نشأت ؟ما
اليت جيب أن تتوفر يف القائمني عليها ؟هي الشروط والضوابطما
هو دور مؤسسة الشيخ زايد يف التنمية اخلريية ؟ما

:أهمية الموضوع
بالنظر والتأمل يف واقع املؤسسات اخلريية ، ومدى ت

:كتسبها هذه املؤسسات واملتمثلة يفا 
رتباط العمل اخلريي بإحدى ا-1

.املنخفضة أو املعدومة
جناح العمل اخلريي ومؤسساته يعترب مقياسا وتقوميا ملستوى األمم واألفراد والدول -2

واء كانوا أفرادا أو مجاعات أووعامال من عوامل التوازن بني األغنياء والفقراء س
.دوال

االجتماعي املنظم الذي يبين أواصر الوئام بني األفراد ـ -3
.ويساعد على  تنمية احلياة أكثر أمناً ورغداً 

العمل اخلريي يساعد على تنمية اإلحساس باملسؤولية لدى املشاركني ويشعرهم -4
.

:هدف من الدراسة ال
: من هذه الدراسة يف ثالثة أمورختزال اهلدفاميكن 

.إجياد رؤية فقهية يعرف من خالهلا رأي الفقهاء املسلمني يف هذا املوضوع وجزئياته-
-.
.لتطوير الذات يف جمال البحث والتأمل الفقهي-
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ج

:الدراسات السابقة
بعد البحث والسؤال عن هذا املوضوع وعما كتب فيه ميكن القول  بأنه ال يتوفر 

طلعت على االقول يف مسألة بشكل خاص ، وقد ما يلم شتات  املوضوع أو يفصل
جمموعة من الدراسات العلمية والبحوث األكادميية اليت قد يكون هلا تقاطع مع البحث 

عه أو مباحثه أطفر بطرح علمي يبحث يف حيثيات املؤسسات اخلريية يف موضو 
.

:يليطلعت عليه مما كان له عالقة مبوضوع البحث والدراسة مااومما -
اجلمعيات اخلريية والتهرب الضرييب يف الضفة الغربية : رسالة ماجستري بعنوان -1

، وقد تناول فيها إمامطينية إعداد أجمد مجيل صبحي يف عهد السلطة الفلس
الباحث تعريف اجلمعيات اخلريية و أمهيتها و أنواعها و دورها يف االقتصاد و 

ج الدراسة و التحليل اإلحصائي و يف اجلمعيات اخلريية، و أخريا ذكر نتائ
.    وصياتنتهى بالنتائج و التا

تفعيل اجلمعيات اخلريية التطوعية يف الضوء السياسات : حبث بعنوان -2
،حتدث اصر، إعداد وجدي حممد أمحد بركات

فيه عن مفهوم اجلمعيات اخلريية و مفهوم التطوع و مفهوم اإلصالح 
مل اخلريي 
،و التطوعي، و أجرى دراسة على جمموعة من اجلمعيات اخلريية يف بلده

.خلص بنتائج و توصيات
وابط القائمني عليها ضاملؤسسات اخلريية حكمها و : نوانرسالة ماجستري بع-3

، و قد حتدثت الباحثة م ، إعداد دعاء عادل قاسم السكينوحدود صالحيته
فيه عن املؤسسات اخلريية و عالقتها مبوارد الدولة، و ضوابط العمل 

باملؤسسات اخلريية و نظرة اإلسالم هلذه املؤسسات باإلضافة إىل التصرفات 
الشرعية يف أموال املؤسسات اخلريية و حكمها كالبيع و الشراء و تكلمت 

خلريية و أيضا مسألة استثمار عن سلطة ويل األمر يف أموال املؤسسات ا
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د

أموال الزكاة و أحلقت ذلك كله خبامتة سجلت فيها أهم ما توصلت إليه من 
.   نتائج و توصيات

:المنهج المتبع
اإلجابة على اإلشكالية جوانب املوضوع املقدم و بغرض اإلملام واإلحاطة مبختلف 

:النحو التايلتبعنا املنهج الوصفي التحليلي علىااملطروحة 
يف الدراسة النظرية على منهج يستند يف أساسه على الوصف و االعتمادلقد مت 

التحليل حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي يف حماولتنا لتقدمي مسح ملختلف التعاريف و 
. املفاهيم اليت متس املوضوع، واملنهج التحليلي يف  التحليل و التعقيب على ما مت وصفه

أما يف دراسة احلالة فقد قمنا بعرض ملؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية و اإلنسانية مع 
.االجتماعيةإبراز دورها الفعال يف التنمية 

حيث ميثل هذا النمط املناهج العلمية خطوة البدء يف التعرف على واقع  اجلمعيات 
.

.تؤثر على الدور الفعال الذي تقدمه هذه اجلمعياتاتوهل هذه التغري 
: طريقة البحث

.البحث إىل فصول و مباحث مث مطالبتقسيم -
ذكر ما ورد يف املوضوع يف كتب الفقه و كذلك مما ورد فيه من مقاالت و حبوث -

. أكادميية و ملتقيات
.االستدالل باآليات القرآنية و األحاديث النبوية لتدعيم الدراسة-
.يف املنتبت اآليات إىل سورها و قمت بكتابتها طريقة التوثيق، نس-
األحاديث و توثيقها يف اهلامش و اليت رمزت هلا باألرقام، و كذلك األمر إخراج -

.للمراجع
كتب ( قائمة املصادر و املراجع قمت بتقسيمها إىل جمموعات حسب التخصيص-

....)التفاسري، كتب فقهية، مقاالت، رسائل جامعية
.لرسالةالنتائج و التوصيات بالنسبة ملوضوع امذكرت فيها أهخلامتةا-

:لرموز واإلشارات اليت مت اتباعها يف البحث فهي كما يليا-
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ه

: م.ال ناشر، ال: ن.والميالدي،: متويف، و: هجري، وت: الصفحة، وهـ: اجلزء، و ص: ج
.  تعين ال طبعة: ط.بدون ذكر تاريخ، ال: ت.مكان طبع، دال

:صعوبات البحث
.املؤسسات اخلريية يف التنمية االجتماعيةقلة املراجع اليت تناولت موضوع دور-
.عدم وجود دراسات ختص املوضوع يف مكتبة اجلامعة-

:خطة البحث
:كالتايلو خامتة  ثالثة فصول مقدمة و لقد قمنا بتقسيم هذا البحث إىل 

حيث تعرضنا يف الفصل األول إىل ماهية املؤسسات اخلريية و موارد متويلها، و قسمناه إىل 

.نيف موارد متويل املؤسسات اخلرييةبتص
أما يف الفصل الثاين فتعرضنا إىل املؤسسات اخلريية من منظور إسالمي و ضوابط العمل 

يف املبحث الثالث حدود و املبحث الثاين فبعنوان أهلية القائمني على املؤسسة؛ و أدرجنا 
صالحية و مهام القائمني على املؤسسة؛ و تناولنا يف املبحث الرابع ضوابط العمل يف 

.املؤسسات اخلريية
أما يف الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة حالة ملؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية و 

اإلنسانية،و قسم الفصل إىل مبحثني األول بعنوان حملة ع
.بعنوان دور املؤسسة يف التنمية االجتماعية



فصل األولال
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:الفصل األول
ماهية المؤسسات الخيرية و موارد تمويلها

ألعمال اخلريية من أنبل األعمال وأفضلها ملا فيه عظيم األجر من اهللا تبارك وتعاىل ، والنفع ا

.به مواساة أهل العوز واحلاجة وإزالة أسباب األحقاد والضغائن من صدورهم على جمتمعهموتتحقق
والعمل اخلريي يف اإلسالم ليس أمرًا جانبيا أو ثانويا ،فكما أن املسلم مطالب بالركوع والسجود 

قوله تعاىلوالعبادة ، فأنه مطالب بفعل اخلري يف سياق قرآين قبل اجلهاد يف سبيل اهللا وذلك يف 

 Mn     m  l  k   j  i  h  g  f  eoL77حج ال

M  f كما أمر اهللا سبحانه وتعاىل بالدعوة إىل فعل اخلريات إضافة إىل فعله يف قوله تعاىل 
p  o  n      m  l   k  j  i   h  gq  u  t  s  rL104: آل عمران

:و لقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث حتت عنوان
مفهوم المؤسسات الخيرية:المبحث األول

المهام التي تقوم بها: المبحث الثاني
موارد تمويل المؤسسات الخيرية: المبحث الثالث
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:المبحث األول
المؤسسات الخيرية ونشأتهامفهوم

للقيام بنشاطات خمتلفة ، سواء اجلمعيات
هو تقدمي أكانت اجتماعية ، أم اقتصادية ، أم سياسية ، واهلدف األساسي من وراء هذه اجلمعيات

.وال تكديس األموال بعكس باقي املؤسسات اليت تنشأ بني األفراد
واجلمعيات اخلريية تعد من الركائز املهمة اليت يقوم عليها أي جمتمع فهي تظهر ويربز دورها يف 

.زمات واحلروب أكثر من أي وقت آخر حال األ
اجلمعيات بتعريف اجلمعيات اخلريية وإظهار أهدافها و إظهار أمهية ملبحثلذلك سوف نبدأ يف هذا ا

.ضمن املطالب التالية
مفهوم المؤسسات الخيرية: المطلب األول

خصائصهاأنواع المؤسسات الخيرية و: المطلب الثاني
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:المطلب األول
مفهوم  المؤسسات الخيرية

معىن اخلري يف اللغة و االصطالح و مفهوم املؤسسة و : املفردات املتعلقة مبوضوع البحث و هي
:وينقسم هذا املطلب إىل أربعة فروع.املؤسسات اخلريية
الخيرمعنى: الفرع األول

لغة: أوال
، و اخلري من باب باع، و اجلمع خيور، و يدل لفظ اخلري يف األصل اللغوي على العطف و امليل

قالوا اخلري ضد الشر؛ ألن كل واحد مييل إليه، و يعطف على صاحبه و االستخارة من هذا الباب و 
مث توسعوا يف 1الباب هو باب االستعطاف، ألن املستخري يسأل خري األمرين و يقدم عليههذا 

و اخلري . ، و قوم خيار و أخيار االسم من االختياررجل خري، أي فاضل:األصل اللغوي فقالوا
2بالكسر الكرم، و اجلمع أخيار و خيار

صطالحاا: ثانيا
نفع و مالئمة ملن يتعلق هو به فمنه خري الدنيا و منه ا ما فيه: و اخلري: "عرفه ابن عاشور بقوله

.بالعواقبخري اآلخرة الذي قد يرى يف صورة مشتقة فإن العربة
على نوعني أحدمها غري مطلق، وهو أن يكون خري مطلق و هو أن يكون مرغوبا و يطلق اخلري 

يد، و هو أن يكون خريا لواحد و كطلب اجلنة و ثانيهما خري مق. فيه بكل حال و عند كل أحد
3.شرا آلخر، كاملال الذي رمبا يكون خريا لبعض و شرا آلخرين

و نالحظ أن اخلري يف االصطالح ال خيرج عن معناه اللغوي من حيث كونه مرغوبا فيه، حيث 
".   كل ما كان مرغوبا فيه و منتفعا به :" ميكن لنا تعريفه بأنه

.264،ص)1988دار إحياء الرتاث، : بريوت؛1:ط(4،جابن منظور، لسان العرب1
.188،ص)1979دار الفكر للطباعة و النشر، : ط؛ بريوت.ال(2،جابن فارس، معجم مقاييس اللغة2
.102،ص)1997دار سحنون للنشر و التوزيع، : ط؛ تونس.ال. (ابن عاشور، التحرير و التنوير3
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مفهوم المؤسسة: الفرع الثاني
ما يطلق عليه العمل التعاوين و امليل بقبول وأشكل من أشكال التعبري عن التعاون بني الناس، 

العمل اجلماعي، و ممارسته شكال و مضمونا نصا و روحا و أداء العمل بشكل منسق قائم على 
.أسس و مبادئ و أركان و قيم تنظيمية حمددة

التجمع املنظم بلوائح العمل فيه على إرادات متخصصة، و جلان و فرق : و تعرف أيضا ب
اعمل حبيث تكون 

. من مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدأ يف العمل املؤسسي
عمل مجاعي منظم و موزع على إدارات : و مما سبق ميكننا أن ن

1.و أركان و قيم حمددةأهداف معينة بناء على أسس و مبادئمتخصصة، لتحقيق 

مفهوم المؤسسات الخيرية: الفرع الثالث
كل جمموعة من األعضاء : تعريفا عاما فرأى أن اجلمعية هي الدكتور عبد الرافع موسىعرفها 

2.يدخلون نظاما حيكم طريقة ونظم حتقيق اهلدف الذي أنشئت من أجله " طبيعيني أو معنويني " 

ية هي مجعيات اختيارية ينظمها اجلمعيات اخلريية التعاون: بقولهجيمس بيتر وارباسعرفها و 
ن الدافع األول هلذا حيث يكو . على حاجتهم عن طريق العمل املتبادلفراد على أسس دميقراطيةاأل

3داء هذا العمل املفيد يعود بالنجاح و بأفضل اجلزاءالتنظيم هو أن أ

ويطلق البعض على اجلمعيات لفظ املنظمات غري احلكومية واليت تعرف بدورها ، كما جاء يف مؤمتر 
1989يف العام غواتيماالالذي عقد يف منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة 

ويكون . 
4.يف الغالب هياكل حمددة ، موارد مالية وبشرية متكنها من تنفيذ برامج عمل لتحقيق أهدافها

.20،ص )2002دار غنب حزم للطباعة و النشر و التوزيع،:بريوتط؛ .ال.(حممد أكرم العدلوين، العمل املؤسسي-1
. اليت تقوم عليها ومدى جتاريةنيةجلمعيات األهلية  واألسس القانو ، اموسى عبد الرافع-2
.21ص ،)1988،النهضة العربية:القاهرةط؛.ال(
: ص،)ت.، دمكتبة عني مشس:القاهرةط،.ال(. ةيف املؤسسات و اجلمعيات اخلريية دار إلصول التنظيم و اأ،و كمال محديأب-3

284.
راضي احملتلة  وفرص التشابك فيما ور املنظمات غري احلكومية يف األتقدمي د،قتصادية واالجتماعية لغرب آسياالاللجنة ا-4

.3ص،1999نيويورك ، األمم املتحدة ، ،ةيبينهما يف إطار السلطة الفلسطين
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هي إال جمموعة من األفراد الذين السابقة نالحظ أن املؤسسات اخلريية مامن التعاريف و

.لتفات إىل العائد املادي أو الربح من وراء تقدمي هذه املساعدة أو اخلدمةاالدون. وتقدمه
ضا أن املؤسسات اخلريية متعددة األنشطة ، وكذلك متعددة املسميات فيطلق عليها نالحظ أيو

وتارة أخرى اجلمعيات اخلريية أو اهليئات غري احلكومية أو املؤسسات العمل ، تارة اهليئات األهلية 
لث أو القطاع الثا

من ) 1(وهذا ما مت قراره يف املادة . أو القطاع غري الرحبي ، أو القطاع غري احلكومي ،القطاع املستقل
1).2(لسنة ) 1(واهليئات األهلية الفلسطيين رقم .الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخلريية 

ختبارية مكونة من عدة إمجاعة ذات صفة : ،وبالتايل ميكننا أن نعرف املؤسسا
.لتفاف إىل الربح املادي اال

رسالة ماجستیر في الفقھ . دعاء عادل السكني،المؤسسات الخیریة حكمھا و ضوابط القائمین علیھا و حدود صالحیتھم-1
7-6،ص 2012المقارن، كلیة الشریعة و القانون،الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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:تعريف الجمعيات في القانون الجزائري: الفرع الرابع
شهدت اجلزائر ديناميكية ال مثيل هلا  للحركة  اجلمعوية يف التسعينات بعد ما تبنت الدولة القانون 

املؤرخ 31-90احلايل املنظم و املسري هلذه اجلمعيات أو التنظيمات االجتماعية، حيث تطرق قانون 
م املتعلق باجلمعيات لتعريف 1990سبتمرب سنة 4: هو املوافق ل1411مجادي األوىل عام 17يف

قدي للقيام تعترب اجلمعية اتفاقية جتمع بني أشخاص طبيعية ومعنوية ، على أساس تعا:" 

املؤسسني يف تسخري معارفهم ووسائلهم ملدة حمدودة أو –أو طبيعية –معنوية –األشخاص القانونية 
والديين والرتبوي والثقايف حمددة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين أو االجتماعي والعلمي 

.1"لرياضيوا
ومن خالل هذا التعريف ، فاجلمعية هي عبارة عن اتفاقية يربمها أشخاص طبيعيون أو معنويون 
حبرية تامة ، ويهدفون من وراء ذلك  إىل حتقيق غرض مشرتك يشمل جماالت احلياة االجتماعية املختلفة   

اخل........رقية بعض األنشطة االجتماعيةكاالهتمام بالدفاع عن املعوقني أو ت

،اجلريدة الرمسية،العدد 1990سبتمرب 4ه املوافق ل 1417مجادي األوىل 17املتعلق باجلمعيات، املؤرخ يف 90-31قانون -1
. 1990، سنة 53
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:المطلب الثاني
وخصائصهالمؤسسات الخيريةأنواع ا

، و و اليت تتكيف و طبيعة األعمال و األهداف اليت أسست ألجلها و ألجل حتقيقها. املختلفة
.سنتناول يف هذا املطلب بعض من هذه األنواع و اخلصائص

أنواعها: الفرع األول 
تتنوع املنظمات اخلريية أو منظمات غري اهلادفة للربح يف العامل شرقا وغربا إىل درجة يصعب معها 

1:لكنها ال خترج عن األنواع التالية الثالث

وهي اليت تنشأ بتخصيص مال معني ملدة غري معينة للعمل : المنظمة الخيرية الخاصة: أوال
ي عمل آخر من أعمال الرب والرعاية أو النفع العام دون ذي صفة إنسانية أو علمية أو فنية أو أل

قصد الربع املادي ، وتقتصر منفعتها على أفراد أو جهات معينة أو تنحصر عضويتها يف أشخاص 
.معينني وذلك وفق نظامها

:الخيريةالجمعية: انياث
أو الثقافية أو الصحية مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون هدفها احلصول على الربع 

.املادي 
وهي كل مجعية أو منظمة : المنظمات الخيرية والجمعية الخيرية ذات الصفات العامة:ثالثا

يقوم األفراد بإنشاء دار لرعاية األيتام أو مجعية للدفاع املدين وتتجلى 
.

:كما هناك تقسيمات أخرى تتضمن أربعة جوانب هي 
.يضمها تشريع ومتويل حكومي: منظمات حكومية-
.اجلمعيات اخلريية اخلاصة: تقوم باجلهود األهلية و ميوهلا األهايل مثل : منظمات أهلية-

jazira.com.sawww(ت،حبث منشور على شبكة االنرتنريية وأنواعها ، ، مفهوم املنظمات اخلحسن عيسى املال-1
al(26/02/2015: تاريخ التصفح.
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.: نظمات مشرتكةم-
منظمة اليونسكو واملنظمات التابعة : وهي منظمات الرفاهية االجتماعية مثل : منظمات دولية-

1.لألمم املتحدة

خصائصها:الفرع الثاني
فعاليتها ولعل من أهم 

2:معايري هذه الفعالية هي الدرجة مؤسسيتها ويتحدد هذا العنصر من خالل املعايري التالية

: المؤسساتية: أوال
ف عن باقي املنظمات مؤسساتيا  وجهاز إداريا وبشريا قائما على أسس وقواعد  ال جيعله خيتل

واهليئات الدولية ، تتوزع أعماله ومهامه بني خمتلف أعضائه بشكل منظم له مقره وفروعه يف كثري من 
الدول ، انطالقا من هذا البناء املؤسسايت أصبح لكثري من املنظمات غي اهلادفة للربح القوة والنفوذ 

.ا يف الدول الكربىما جعل منها تفرض وجودها  يف كثري من دول العامل خصوص
فاجلمعيات اخلريية ال تستهدف يف عملها حتقيق الربح ، يف تقوم على مبدأ : التطوعية:ثانيا

الالرحبية ، وهي الفلسفة اليت تقوم عليها هذه اجلمعية واليت مساها البعض  حبركات اجتماعية على 
التطوعي الناشئ أصال من الرغبة يف 

.التعاون واملساعدة  والتضامن 
وحيدث ذلك يف حالة عدم تبعية أي منظمة ألي جهة أو حزب أو فرد أو : االستقاللية :ثالثا

مجاعة هذا يوفر جو ملمارسة دورها احليوي ، ويسمح هلا بتحقيق أهدافها وعدم خضوعها لغريها 
3.قالل السياسي ، االقتصادي ، املايل ،بإضافة إىل خصائص أخرىويدخل ضمن هذا االست

لكرتونية نسانية ، جملة ا، جملة العلوم اإل"املنظمات غري احلكومية ودورها يف عوملة النشاط اخلريي والتطوعي"، ركمال منصو -1
30ص، 2006ربسبتم،30د ، العدتعىن بالعلوم اإلنسانية

السابع، ديسمرب :جامعة أدرار، العدد: تصدر عن، جملة احلقيقة، "املنظمات غري احلكومية و حقوق اإلنسان"،مجيل صاحل-2
.374ص،2005

،ديسمرب 15:جامعة باتنة العدد:عنتصدر،عيةجتما،جملة العلوم اإلنسانية واال"جمتمع املدين واقع وحتديات"، بليندة زين-3
.181،ص 2006
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مية داخل املنظمة وكذا يإن عنصر التعقيد يقصد به  تعدد املستويات التنظ: التعقيد:رابعا

.نطاق من الوالءات
:التجانس:خامسا

دى ذلك للوفاق داخل املنظمة ومنه إحداث أنت جل هذه النزاعات سليمة  كلما أدائها فكلما كا
)اجلمعية ( التجانس واالستقرار داخل الفرع 

اجلمعية على التكييف مع التطورات الدولية ويقصد به قدرة : القدرة على التكييف:سادسا
واحمللية ، فكلما استطاعت اجلمعية التكييف من الوضع كلما أدى ذلك إىل حتقيق الفعالية ألن 
جهودها وعدم تكييفها يؤدي إىل القضاء عليها ورمبا نقص فعاليتها وهذا التكييف عادة ما يأخذ 

:ثالثة أنواع
.استمرارية اجلمعية مدة طويلةوبقصد به : التكيف الزمين-
ويقصد به استمرارية اجلمعية وفقا لتعاقب األجيال  خاصة على مستوى القيادة : التكيف اجليلي-

.وظهور خنب متجددة ومتنوعة 
ويقصد به قدرة اجلمعية على إحداث تعديالت على مستوى أنشطتها وذلك : التكيف الوظيفي-

.قصد التكيف مع الظروف اجلديدة
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الخيرية وأهدافهامؤسساتأهمية ال:المطلب الثالث
هي إال مظهر حضاري جلأ إليه اإلنسان نالحظ مما سبق أن اجلمعيات اخلريية، بالدرجة األوىل ، ما

منذ فجر التاريخ ، من أجل الدفاع واحملافظة على املصاحل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، 
احلياة املعاصرة ، وأصبح انتشار اجلمعيات من املظاهر اجلمعيات يف مجيع جماالتفتالحظ انتشار 

ومنط اإلنتاج السائد ، وعالقته بالعادات والتقاليد ،. 
.

أهميتها:الفرع األول
على وضع األسس السليمة إلدارة القوى البشرية –كغريها من املؤسسات -تعمل اجلمعيات

القوى البشرية فيه، وتزويده بالقوى البشرية املطلوبة كما ونوعا ، وتقييم أداء العاملني يف وختطيط

ميكن لعناصر –اليت مصدرها اّإلنسان –تشكل املوارد البشرية 
فإن تنمية املوارد البشرية متثل مركز –من هنا –اإلنتاج األخرى أن تنتج وتعطي مبعزل عن اإلنسان 

.الصدارة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
وال شك يف عظمة اخلدمات اليت تقوم اجلمعيات اخلريية بتقدميها، فهي تعطي القسم األكرب من 

اجل
–أيضا -املقصود

1.أو ال يفيده

رسالة ماجستري ،)الغربية يف عهد السلطة الفلسطينيةيف الضفة (اجلمعيات اخلريية والتهرب الضرييبأجمد مجيل صبحي اإلمام، -1
15ص ، 2006يف املنازعات الضريبية،كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطني،
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:األهداف:2الفرع
أن أظهرنا أمهية اجلمعيات اخلريية بالنسبة للمجتمع ، نورد اآلن أهداف اجلمعيات وبعد 

اخلريية أو العمل التطوعي ، كلما أحسنت هذه اجلمعيات من عملها وآدائها يف سد احلاجات 
تسهيل وتطوير عملها يات ماديا ومعنويا ، وما يسهم 

.1

واء كانت 

كمؤسسات األعمال التجارية ، فتنطلق هذه اجلمعيات تركز جهودها على اخلدمات الصحية ، وثانية 
اسعة من املهام واخلدمات  على اخلدمات التعليمية وثالثة على اخلدمات البيئية وتشمل أبضا طائفة و 

.كاخلدمات اإلنسانية اخلريية التأهيلية والرعاية واخلدمات اخلاصة بأمر الشهداء
:وميكن حصر الفئة الكربى من اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية باألمور اآلتية

.رعاية شؤون السجناء واملعتقلني و أسرهم -1
.رياض األطفال-2
.الصحيمشاريع التثقيف -3
.رعاية شؤون املتخلفني عقليا وجسديا-4
.مكافحة األمية وتعليم الكبار-5
.اخلدمات الصحية واملستشفيات والعيادات اخلريية-6
مئات من مشاغل اخلياطة وحياكة الصوف لتأهيل : -7

ىل جانب املأكل وامللبس واملبيت ، إجتماعيا وثقافيا إ:الفتيات، عدة دور األيتام لرعايتهم صحيا و
.وكذلك مساعدة الطلبة اجلامعيني الفقراء ملواصلة حتصليهم اجلامعي

.رفع الكفاءة املهنية من خالل التدريب والدورات املهنية -8
.املسامهة يف التنمية الزراعية وتنمية القطاعات املختلفة من خالل اإلقراض-9

.تطوير البحوث واملعرفة العلمية-10

، منشورة على شبكة اإلنرتنت5485دد لع، ا"اجلمعيات اخلريية وأولويات اخلري"لكرتونية،اإلقتصادية االصحيفة -1
www.aleqt.com)(2015/03/01:التصفحتاريخ
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.توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها-11
.محاية حقوق اإلنسان -12
.محاية البيئة-13
1.تطوير البيئة التحتية-14

27-26سابق، ص رييب،مرجع اجلمعيات اخلريية والتهرب الضأجمد مجيل صبحي اإلمام، -1
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:رابعالمطلب ال
الخيريةمؤسسةنشأة ال

بداية نقول إن العمل اخلريي ضرورة وشرطا للنجاح وحتقيق الرخاء ، والعمل الفردي يصحبه من 
واإلخالص فهو حمدود األثر ، حمصور القدرة ، مقيد اإلمكان ولكن إذا تضامنت اجلهود اإلتقان 

وتالمحت القوى ، أصبحت اللبنات املتفرقة بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا، وقد كان من ضمن 

عليكم باجلماعة ، وإياكم والفرقة ، فاملرء فليل بنفسه كثري بإخوانه ،ضعيف مبفرده :" ليه وسلم اهللا ع
، وقد قال اهللا تعاىل ملوسى 1"قوي جبماعته ويد اهللا مع اجلماعة وإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية

 M  Å  Ä  Ã  ÂL35: القصص

معتمدة على ما جتود به الطبيعة وعندما تقدمت لقد عاش اإلنسان منذ القدم حياة بسيطة ،

باإلنسان إىل التفكري يف القضاء 

.سسات اخلريية يكون على عدة أصعدةاألساسية ويكون احلديث عن نشأة املؤ 

) 4/465(كتاب الفنت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة"أخرجه الرتمذي يف سننه -1
املكتب : ؛ بريوت2:ط.يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين يف إرواء الغليلو صححه) 2165(ج

.215م ص 1985/ه1405اإلسالمي،



ماھیة المؤسسات الخیریة و موارد تمویلھا: الفصل األول

22

:العالميعلى الصعيد : الفرع األول

بالغرض وال حتقق النتائج هلزات اجتماعية و اقتصادية عنيفة ، فتبني أن هذه اجلهود الفردية تفي 
املرجوة ، ال سيما وقد تعرضت العالقات االجتماعية واألسرية إىل عوامل تفكك ، فبدأ التفكري يف 
توحيد هذه اجلهود وجتميعها لتتظافر وحتقق فاعلية أكرب ومردودا أفضل ،فربزت فكرة إنشاء مؤسسات 

ميالدي ، حيث حدثت تطورات ) 19(خريية للرب واإلحسان ، وكان ذلك يف القرن التاسع عشر 
:يليهامة يف ميدان اخلدمة االجتماعية التطوعية ومن أهم هذه التطورات ما

م ، ويرجع الفضل يف تأسيسها إىل 1863تأسيس مجعية جنيف للمنفعة العامة يف عام -1
وهي مجعية تطوعية خلدمة اجلرحى يف احلروب ، مث عرفت بعدد ذلك) هنري دونان ( اإليطايل 

1).اللجنة الدولية للصليب األمحر ( باسم 

مؤسسة اجتماعية تنشأ يف : ظهور حركة احملالت االجتماعية ، واحمللة االجتماعية تعين -2
األحياء الشعبية الفقرية اليت ينتشر فيها الفقر واآلفات االجتماعية األخرى وتقوم هذه احملالت على 

الح االجتماعي من املتعلمني واألغنياء ليقيموا يف فلسفة معينة تقتضى أن ينتقل املهتمون باإلص
عة عن طريق التأثري يف هذه احملالت ويعيشوا مع أهايل هذه األحياء ملعاونتهم على احلياة الكرمية الناف

لة اجتماعية يف العامل عام أول جمكسفورد وكمبردجأا
ركة احملالت االجتماعية يف أجزاء كثرية من إجنلرتا ويف مناطق ، وسرعان ما انتشرت ح1884

2.عديدة من العامل 

تاريخ )hr.sch.UNRWA.ps(االنرتنت.، منشور على"اللجنة الدولية للصليب األمحر"،فاطمة محد-1
12/3/2015:التصفح

، مقال منشور على شبكة االنرتنت " اجتاهات الصحافة السعودية حنو اجلمعيات اخلريية"و اجلوهرة الزامل، زة عثمانع2
)www.arabolunteering.org(26/01/2015: ، تاريخ التصفح
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:على الصعيد اإلسالمي العربي:ثانيالفرع ال
تشكل العمل اخلريي املؤسسي منذ بدايته وحىت اآلن متأثر بالظروف االجتماعية واالقتصادية 

التارخيي ، وهناك عدد من العوامل اليت كان هلا تأثري والسياسية والثقافية للمجتمع العريب يف مساره 
واضح على توجهات وأهداف وحجم دور العمل يف الراحل التارخيية املختلفة ، فمن ناحية كان للقيم 

يات الدينية والروحية يف املنطقة العربية تأثريا كبريا على العمل اخلريي املؤسسي حيث تعترب اجلمع
متداد النظام الزكاة ومفهوم الصدقة اجلارية الذي متثل يف الوقف يف اكال اخلريية ، وهي أقدم األش

اإلسالم ، ولنظام العشور يف املسيحية ، انعكاسا لقيم التكافل االجتماعي اليت حتض عليها األديان ، 
اخلدمات وقد قامت هذه املنظمات اخلريية بدور كبري يف نشر التعليم والثقافة الدينية إىل جانب تقدمي 

.واملساعدات االجتماعية
كما شهد القطاع األهلي العريب تطورا أثناء فرتات النضال ضد االستعمار األجنيب أو احلروب 

اهليمنة الثقافية واالستعمارية ويف درء خماطر احلفاظ على استقالهلا وهويتها الوطنية ضد حماوالت
.التحديات الطبيعية وغريها

وبعد ذلك انتشرت اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف خمتلف أحناء العامل، ومع أن هذه اجلمعيات 
اقتصرت نشاطها يف بادئ األمر على تقدمي املساعدات املالية والعينية ،إىل أن خدمتها سرعان ما 

، فتشعبت جماالت املساعدة وتعددت اخلدمات وتباينت ، نتيجة لظهور العلوم االجتماعية تطورت 
وبروز اخلدمة االجتماعية أصبحت املساعدة تقدم بعد الدراسة اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة 

ة من لديها واليت ميكن استغالهلا وتوجيهها الوجهة السليمة للتغلب على ما يتعرض الفرد واألسر 
.1

وهناك اختالف بني األقطار العربية يف النشأة األوىل هلذه املنظمات واليت عرفت منذ بدايتها باسم 
م ، 1878بنان م ، ل1821وكان ذلك يف مصر يف 19اجلمعيات ، فبعضها يعود إىل بداية القرن 

،أما يف أقطار اخلليج العريب فقد كانت نشأة املنظمات التطوعية 1920م ، فلسطني 1912األردن 
، مث كانت الطفرة يف الستينات 1923، الكويت 1919اخلاصة من خالل النوادي الثقافية البحرين 

4قائمني عليها وحدود صالحيتهم،مرجع سابق،صدعاء عادل قاسم السكىن، املؤسسات اخلريية حكمها و ضوابط ال-1
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طر و سلطنة والسبعينات من القرن العشرين حيث توايل إنشاء هذه املنظمات يف السعودية وق
1.عمان

.37-36،ص 1994،)يبدار املستقبل العر : ط؛ القاهرة.ال.(امل العريبأماين قنديل-1
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: المبحث الثاني
دور المؤسسات الخيرية و المهام التي تقوم بها

زدهارها و رقيها تقوم املؤ 

. من خالل مطلبني و مها كالتايلإبراز مهامها و أدوارهايف هذا املبحث إىل أحسن وجه و سنتطرق 
دور المؤسسات الخيرية: المطلب األول
سسات الخيريةمهام المؤ : المطلب الثاني
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: المطلب األول
دور المؤسسات الخيرية

مرتبة يف هذا املطلب  و هذه بعض النماذج اليت سجلت أدوار تارخيية مهمة، و هي . إىل يومنا هذا
:كالتايل من خالل الفروع التالية

:الدور اإلنساني: الفرع األول
جتماعية دور كبري يف تنمية هذا ا قبل اإلسالم كان للمعتقدات االففي الزمن التارخيي مل

ففي العصر اجلاهلي و بالرغم ما فيه من فساد و ظلم و رذائل نرى أن صفة الكرم و . اجلانب
و كانوا ميتازون مع الكرم و الشجاعة و . امللهوف من الصفات الالزمة هلمإعانة احملتاج و إغاثة 

.النخوة
: لدور اإلسالميا: الفرع الثاني

حيث كان لإلسالم يف تارخيه الطويل دور بارز يف إقرار هذه املبادئ و تنميتها و 
عمل اخلريي و هو تفعيل لل. ستمراريتهاقواعد ربانية ثابتة من أجل ضمان اتنظيمها على 

.و هو مت باملسؤولية. 
: الدور الحضاري: الفرع الثالث

شر 
بل نقوم به يف .عتبارها عمال ال يهدف للكسب املادياألفكار الصحيحة عرب العصور با

.بالداخل أم ممتًدا إىل اخلارج، بغية النفع العام و التنظيم املتناسق
1:الدور الخدمي: الفرع الرابع

كبناء املساجد فقد سجل لنا التاريخ اإلسالمي  مواقف إنسانية و مناذج عملية  
ووقف آبار املياه و إطعام اجلائع و كسوة العريان و إيواء املشردين و كفالة طالب العلم و 

ا من أعمال الرب و اخلدمات اليت و غريه.... تقدمي العون لطاليب الزواج و شق الطرق

30:جملة سر من رأى، كلية الرتبية جامعة سامراء بغداد،العدد".العمل اخلريي دراسة تأصيلية" حممد صاحل جواد مهدي،-1
221:ص2013،جويلية
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متدت حىت مشلت احليوان و الطري فإذا كان اإلسالم حيسب تقدمي اخلري لغري اإلنسان ا
. كرمة و فضال فكيف برعاية اإلنسان الذي سخر له ما يف الكونم

:الدور الوفقي: الفرع الخامس
ففي تارخينا اإلسالمي مناذج كثرية للوقف اخلريي الذي يعد الرافد األصلي 

املدارس : للمؤسسات اخلريية و هلذه األوقاف آثار تارخيية إجيابية للمجتمع و من ذلك
.املستشفيات

:دور السلطة: الفرع السادس

فآىل عمر أن ال يذوق مسنا و ال . فسمي هذا العام بعام الرمادة. و قحط و جوع شديد
ب إىل أمراء األمصار ستسقى للناس و كتو أن عمر ا. سلبنا و ال حلما حىت يشبع النا

1.يستغيثهم ألهل املدينة و من حوهلا و يستمدهم

222: ص".العمل اخلريي دراسة تأصيلية" ،حممد صاحل جواد مهدي،-1
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:الثانيالمطلب 
المهام التي تقوم بها المؤسسات الخيرية

أو حصر هذه األعمال فيما يلي
األسرةمهامها تجاه:الفرع األول

كفالة اليتيم:أوال
فقدان الفرد، و كل شيء يعز نظريه، و اليتيم بضم الياء أو فتحها اإلنفراد أو :تعريف اليتيم لغة/ أ

1.األب؛ و مجعه يتامى، و أيتام

2.عرف اليتيم يف االصطالح من مات أبو و هو دون البلوغ: اصطالحا/ب

السعي على األرامل: ثانيا
و ال . و هو يقع على الرجال و النساء. ج أرمل، و هو من افتقر و فين زاده:تعريف األرامل لغة

هي املرأة اليت ال زوج هلا ينفق : فاألرملة. يقال إال مع احلاجة و الغالب أنه ال يقال إال للنساء
3.عليها

قضاء ديون الغارمين: ثالثا
4اللزوم، و منه مسي الغارم ألن الدين لزمه:الغرم لغةتعريف/ أ

مث مل جيدوا هلا وفاء فأهل من ركبتهم الديون و لزمتهم، : و الغارمون هم:الغرم اصطالحا/ ب
5.األموال مطالبون شرعا بقضاء دين الغارمني

تزويج العزاب: رابعا

.645، مرجع سابق،صمنظور، لسان العربابن 1
ه 1412دار الفكر،: ط؛بريوت.ال(2يوسف الشيخ حممد البقاعي،ج: ،حتقيقكفاية الطالب الرباينأبو احلسن املالكي،2
.335،ص)
907ص مرجع سابق،.الفريوز أبادي، القاموس احمليط3
. 99،ص)1994دار الكتب العلمية،: ؛ بريوت1:ط(2،جالفيومي، املصباح املنري4
؛ ال،م،دار احلامد للطباعة و 1:ط(سالمي و دورها يف التنمية االقتصاديةية العامة يف الفقه االقتصادي اإلعبده، املوارد املال5

.85ص .)2004النشر،



ماھیة المؤسسات الخیریة و موارد تمویلھا: الفصل األول

29

1.وغيرها من األعمال الخيرية األخرى..الخاصةإعادة تأهيل ذوي االحتياجات :خامسا

مهامها تجاه المجتمع: الفرع الثاني
عمارة المسجد: أوال

و أعمره جعله أهال عامرا بك و : و يقال عمر اهللا بك منزلك. ما يعمر به املكان: العمارة لغة/ أ
2.عمرت باخلراب أعمره أي أحياه، ويطلق على البناء

القيام ما يصلح العقار أو البناء، من إحياء األرض، و ترميم البناء، و جتصيصه وغري : اصطالحا/ ب
3.ذلك مما يصلحه عرفا

كفالة أسر األسرى و الجرحى و الشهداء: ثانيا
كفالة طالب العلم: ثالثا
تفطير الصائمين: رابعا

تحفيظ القرآن الكريم: خامسا
: خالصة

و النفع و اخلري العمل اخلريي من أنبل األعمال و أفضلها، ملا فيه من األجر من اهللا تبارك و تعاىل 

.حقاد و الضغائن من صدورهمتتحقق به مواساة أهل العوز و احلاجة وإزالة أسباب األ

، ص سابقدعاء عادل قاسم السكىن،املؤسسات اخلريية حكمها و ضوابط القائمني عليها و حدود صالحيتهم،مرجع-1
16-17

. 604مرجع سابق،صابن منظور، لسان العرب، -2
احمللى على منهاج الطالبني، حتقيق مكتب البحوث و حاشية القيلويب على شرح جالل الدينالقيلويب، حاشية القيلويب-3

. 109ص)1998دار الفكر: ط؛ بريوت.ال(2الدراسات،ج



ماھیة المؤسسات الخیریة و موارد تمویلھا: الفصل األول

30

: المبحث الثالث
موارد تمويل المؤسسات الخيرية

تعترب املوارد املالية اإلعانات إحدى العالقات بني الدول واجلمعيات واليت  ينجم عنها مجلة من 

.االجتماعي
وبطبيعية احلال يكون للجمعيات ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائها وتتكون من أموال عينية أو 

.بيل احلصر ال مثالنقدية ،ولقد عدد قانون اجلمعيات مصادر املوارد املالية للجمعية وهذا على س
الموارد الداخلية: المطلب األول
الموارد الخارجية: المطلب الثاني
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: المطلب األول
الموارد الداخلية

:شتراكات األعضاءاال:الفرع األول
كما معروف فإن املورد األساسي واألول للجمعيات هو إشرتاكات األعضاء وهنا املشرع اجلزائري 

.مل يقدم سقف معني للمبلغ املايل الواجب دفعه من قبل العضو يف اجلمعية كاشرتاك
:العائدات المرتبطة بأنشطة الجمعية: الفرع الثاني

لقد مسح املشرع للجمعية بالقيام بأنشطة خمتلفة ميكن هلا أن تعود مببالغ مالية ، وتشتمل هذه 
العائدات كمورد مايل يساهم يف حتقيق أهداف اجلمعية مثل أن تقوم اجلمعية بعقد ندوة أم مؤمتر 

رمزية أو تلك العائدات اليت تكون نتيجة نشر اجلمعيات جمالت أو يدفع املشاركون فيه املبالغ 
.نشرات 

1.:إعانات الدولة أو الوالية أو البلدية: الفرع الثالث

.أهداف ذات منتفعة عامةاحمللية إذا  كانت اجلمعية تسعى إىل حتقيق 
.وللدولة أو اجلماعات احمللية أن تقدم تلك اإلعانات بشروط واقفة حتددها اإلدارة مسبقا 

كما أنه ميكن أن يتوقف منح تلك اإلعانات على اتفاقية تربمها الدولة أو الوالية أو البلدية مع 
مراقبة هذا النشاط وتنفيذ بنود اجلمعية، حيدد فيها برامج النشاط املزمع القيام به وكذا كيفية

.االتفاقية

رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية فرع تسيري ".اجلمعيات أمنوذجا"وهايب كلثوم، التسويق يف املنظمات غري اهلادفة للربح -1
.34ص، جلزائرادية و التجارية و علوم التسيري،اكلية العلوم االقتص: جامعة بومرداساملنظمات،
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: المطلب الثاني
الموارد الخارجية

:التبرعات: الفرع األول
ميكن للجمعية أن تتحصل على عائدات مالية جبمع التربعات وهذا ضمن الشروط اليت 

ترخيص وتلتزم اجلمعية حددها التشريع جلمع التربعات ، وهنا جيب أن جتمع التربعات بتاء على 
بإضافة إىل الصدقات والوقف ،فاإلسالم ..التصريح عن حصيلة تلك التربعات للسلطات العمومية

قد أرسى وسائل إلزامية للتكافل االجتماعي ،فهو باب من أبواب التطوع وذلك  بتشريعه لوسائل 
1.التكافل التطوعية

: الزكاة: الفرع الثاني
:سالم، و ال يتم إسالم املرء إال من دونه و من مفهومية الزكاةركان اإلأتعد الزكاة من 

1-

و مجيع أعمال اإلغاثة للمساكني و الغارمني و أبناء السبيل،و كل ذلك من أنواع . احملتاجني
2.غاثيالريي و االعمل اخل

سالم بالدعوة اإلة الدين؛ و العمل على رفع راية طار نصر إأن الزكاة من الفقهية تدخل يف -2
اجلنس و اللغة و مبا يقضي على فوارق . نساينىل روح التسامح و السمو اإلإقوًال و عمًال 

غاثية داخلة يف مفهوم نسانية و اإلو كل هذه املعاين اإل. التفاوت الطبقي بني أفر 
M  b  a :فقد قال عز و جل.أ.مشروعية الزكاة

e  d   cf  o  n  m  l     k  j  i  h  g
r   q  psv  u  tw  {  z  y  xL71التوبة

و ال نكاد جند يف القرآن الكرمي غالبا ذكر إقامة الصالة إال مقرونة بإيتاء الزكاة، كما نالحظ -3
يف هذه اآلية الكرمية أن هذا التكافل بالصفات املذكورة هو سبب لرمحة اهللا عز و جل 

املرجع السابق دعاء عادل قاسم السكىن، املؤسسات اخلريية و حكمها و ضوابط القائمني عليها وحدود صالحيتهم، -1
36-35:ص

213: ص، مرجع سابق، ، العمل اخلريي دراسة تأصيليةجواد مهديصاحل حممد -2
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{  M:ية بعدهاجبنات اهللا و رضوانه فقال يف األأ
~®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �¯

³  ²  ±  °´  ¹    ¸   ¶  µL 72التوبة اآلية
يمأن اهللا عز و جل جعل مصارف الزكاة مثانية، فقال عز و جل يف كتابه احلك-4

Mq  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r
¡  �  ~¢¥  ¤  £¦  ©    ¨  §L 60التوبة

ا هي املقصودة بالصدقات يف اآلية هي الزكاة الواجبة،و هذه املصارف املتعددة و املتنوعة إمنو 
حيث في سبيل اهللاألتحقيق التكافل العام بني 

1يدخل فيه مع اجلهاد أمور كثرية من أبواب العمل اخلريي

.214مرجع سابق ص " العمل اخلريي دراسة تأصيلية"حممد صاحل جواد مهدي، -1
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:الهبات والوصايا: الفرع الثالث
تعترب اهلبات والوصايا مصدرا ماليا مهما خاصة بالنسبة للجمعيات اليت صفتها تسمح هلا بتلقي 
مثل هذه املوارد يشكل كبري،لكن وضع املشرع بعض الشروط اليت يتوقف عليها قبول اهلبات والوصايا 

.اهلبات والوصايا مثقلة بأعباء أو متوقفة على الشروطمن اجلمعيات ، إذ البد من أن ال تكون هذه 
ومع ذلك فإن املشرع يسمح بأن تقبل اهلبات والوصايا املثقلة باألعباء واملتوقفة على شروط 
شريطة أن ال تتعارض هذه الشروط واألعباء مع القانون األساسي للجمعية أو مع القانون الساري 

.املفعول
ح القانون للجمعيات بأن تتلقى هبات ووصايا من مجعيات أو هيئات أجنبية كما أنه قد مس

لكن بشرط أن توافق على ذلك السلطات املختصة اليت  حتقق من مصدر هذه الوصايا واهلبات إن  
.كان مشروع أو غري مشروع ، وكذا مبلغها و تواقفها مع أهداف اجلمعية وأنشطتها



صل الثانيالف
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:الثانيالفصل 
المؤسسات الخيرية من منظور إسالمي وضوابط 

العمل بها

م على شكل مؤسسات رمسية تطبق 21لقد تطور العمل اخلريي االجتماعي يف القرن 
عناصر التخطيط والتنظيم والرقابة يف أنشطتها املختلفة ، سواء كانت اجتماعية أو 

.اقتصادية أو تنموية 
هي إال جمموعة من األفراد الذين ميثلون إىل أن املؤسسات اخلريية ماولقد أشرنا سابقا 

.
اخلريي ومن مث نسبة املؤسسات اخلريية ولذا علينا تأصيل كل من العمل اجلماعي والعمل 

إليه ، وذكر األدلة على ذلك حىت نصل يف النهاية إىل التكييف الفقهي للمؤسسات اخلريية 
.وحكم إنشائها

:و لقد قسمنا هذا الفصل إىل أربعة مباحث كالتايل
التكييف الفقهي للمؤسسات الخيرية: المبحث األول

مين عليها و صفاتهمأهلية القائ: المبحث الثاني
حدود و صالحية و مهام القائمين عليها: المبحث الثالث
ضوابط العمل في المؤسسات الخيرية: المبحث الرابع
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:المبحث األول
حكمهاتكييف الفقهي للمؤسسات الخيرية و ال

العمل اخلريي من أنبل األعمال و أفضلها؛ ملا فيه عظيم األجر و الثواب من اهللا تبارك 

املودة و الوئام بني املسلمني، و تتحقق به مواساة أهل العوز و احلاجة و إزالة أسباب 
.ا

و العمل اخلريي يف اإلسالم ليس أمرا جانبيا أو ثانويا، فكما أن املسلمني مطالبون 

.ا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحثميكننا القول على أن فعل اخلري مالزم لإلنسان و هذ
التكييف الفقهي لمؤسسات الخيرية: المطلب األول

حكم إنشاء المؤسسات الخيرية في اإلسالم: المطلب الثاني
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:المطلب األول
التكييف الفقهي للمؤسسات الخيرية

من الفطر اليت فطر اهللا سبحانه وتعاىل عليها اإلنسان أن جعله كائنا اجتماعيا بطبعه ، 
يتأثر بصالح جمتمعه فيصلح ، أو بفساده فيشقى، لقد شرع اهللا العمل اجلماعي على 

و مشاركة قطاع العمل اخلريي يف العمل .املسلمني من أجل التمكني الذي  ارتضاه هلم
ماثلة نعيشها حاليا كما عاشها أسالفنا إبان ازدهار احلضارة اإلسالمية 

، و املتقدمة حاليا؛ و هي اليت استطاعت تقنني أنشطة و مؤسسات العمل اخلريي و تنظيمها
احلاجة قائمة إىل املزيد من التأصيل العلمي، و التقنني قطعت يف ذلك شوطا كبريا إال أن 

الشرعي و التوعية العامة و اإلحياء التنظيمي للقطاع اخلريي و التطوعي و من هنا نستطيع 
ما مدى شرعيته و اإلجابة على هذا السؤال تكون من خالل : أن نطرح السؤال التايل

الفرعني التاليني
يريشرعية العمل الخ: الفرع األول

ملا هلذا املوضوع من شأن وأمهية ، فمن الضروري أن يتسلح املسلم برؤية شرعية واضحة 

:قابله من يناقشه يف شرعيته ،إذن الناس يف العمل اجلماعي على أصناف 
.أمهيته ، وال يرى فيه فوائد وعوائد كبرية دون أن حيرم املبدأ فهناك من يقلل من 

ألمة جر عليها كثريا من الويالت على او بالوهناك من يرى يف العمل اجلماعي 
ورمبا تعززت هذه النظرة السلبية عند هذا الفريق بتتبع واقع األمة ، ومن الناحية 

ي حمرم لكن الواقع العمل الشرعية وهو كسابته ال يرى أن أصل العمل اجلماع
.اجلماعي ليس مرضيا وال مشجعا عنده

وهناك فريق يشكك يف شرعية العمل اجلماعي ويراه بدعة حمدثة ال أصل هلا يف 
1.الدين مع ما جر على األمة من التفرق والتشتت املذموم

.128، ص )ت.ن، د.م،ال.ط؛ ال.ال. (أبو زيد ، حكم اإلنتماء لألحزاب واجلماعات اإلسالمية-1
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هناك فريق رابع ال يقف عند القول بإباحة العمل اجلماعي بل يرى فيه ضرورة 
ة وشرعية ال مناص عنها، وأن فيه من املصاحل الكبرية اليت تقرها مقاصد واقعي

.الشريعة
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دليل مشروعية العمل الخيري : الفرع الثاني
:من القرآن:أوال

Mp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  s  r :قوله تعاىل 

    tL104: آل عمران

من يرجع إىل كتب التفسري جيد أن املقصود باآلية الكرمية مجاعة من األمة ال  :وجه الداللة
كل األمة ، وهذا يعين أنه لو ختصصت مجاعة من األمة مبهمة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر فإنه أمر مطلوب حتت عليه اآلية بل وتأمر به ، قال اإلمام إبن كثري يف تفسري هذه 

هذه اآلية أم تكون فرقة من األمة متصدية هلذا الشأن ، وإن كان ذلك املقصود من:" اآلية 
1."واجبا على كل فرد حبسبه

2: المائدةM¾Â  Á  À  ¿Ã   Ñ  È     Ç  Æ   Å  ÄL:قوله تعاىل 

إن الدين يأمرنا باإلحتاد و التعاون على الرب وهو العمل بنا أمر اهللا تعاىل : وجه الداللة
إجتنابه عن معاصيه ، وعمل الرب والتقوى والتقوى وهو اتقاء ما أمر اهللا باتقائه وبالعمل به 

إذا صدر من مجاعة قادرة عليه، يكون تنفيذا األمر اهللا تعاىل ، ويكون أكثر تأكيدا الجتماع 
طائفة من األمة عليه ، الشك أن اجلماعة أقوى على األمر بالرب والتقوى أكثر من الفرد 

.ا هلا من سطوة وسلطانالواحد ، مل
مل يأت يف الكتاب وال يف السنة وال يف قول ألي من :" - عبد الرحمان عبد الخالق يقول 

سلف األمة ينهي فيه أن جتتمع مجاعة من املسلمني على فعل خري وبر وتقوى ، بل الكتاب 
أجل رفعة والسنة واإلمجاع كلهم دعوا إىل التعاون على الرب والتآزر واجلهاد اجلماعي من 

."الدين ،وجعل كلمة اهللا هي العليا يف األرض كلها ،ودحر الباطل وأهله يف كل مكان 
.والعمل اخلريي باعتباره صورة من الصور اليت تندرج حتت القاعدة التعاون على الرب

مرجع و ضوابط القائمني عليها و حدود صالحيتهم،حكمها املؤسسات اخلريية دعاء عادل قاسم السكىن، -1
36ص،سابق
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يد :" عن عباس رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم: من السنة: ثانيا
.1"اجلماعة اهللا مع

احلديث صريح يف الدعوة إىل العمل اجلماعي وأن اجلماعة تكون يف معية اهللا، :وجه الداللة
قد أسس تنظيما وانطلق يف ) ص(ولعل الناظر إىل سرية املصطفى يالحظ بال عناء أن النيب 

الصحابة ) ص(دعوته بشكل منظم بعيدا عن العشوائية ، أال ترى كيف مجع رسول اهللا 
اخل؟ أال يدل هذا كله على ....جد وجيش اجلند وعني القادة بىن املسوأصدر هلم األوامر و

2.عمل مجاعي ومنظم ، والعمل اخلريي يعد نوعا من أنواع العمل اجلماعي

:من األدلة العقلية والمنطقية على مشروعية العمل الجماعي:ثالثا
اعات بل إن الذين يتحدون اإلسالم واملسلمني ويكيدون له ، ليسوا أفراًدا وإمنا هم مج-1

مؤسسات وحكومات ، وال ميكن التصدي هلذه التحالفات إال يف عمل مجاعي ال عمل 
.فردي

ألن صدور العمل عن غري تنظيم أو ختطيط يعين العشوائية والعفوية ، أي عمل يراد له -2
النجاح ال بد أن يبتعد عن هذه السلبيات ، وعليه فإن عدم التنظيم يعين خليطا

من فوضى عشوائية 
العقل قطعا بوجود العمل اجلماعي املنظم املتعدد بكافة مسمياته والذي يعترب العمل اخلريي 

.نوع من أنواع العمل اجلماعي
3-

مر وجسم اإلنسان ، كل هذه األشياء تعمل بشكل منظم مرتب ومنسق يبتعد  والشمس والق
كل البعد عن العفوية والعشوائية والفوضى ، كما أنه يصطدم بنظام العبادة يف اإلسالم فكثري 

من العبادات تصدر عن تنظيم وترتيب وتبتعد كل البعد عن العشوائية والعفوية فالصالة 
.ت بلحظ فيها جانب الرتتيب والتنظيم بشكل جلياخل، كلها عبادا...والصيام 

مطبعة الباب : ؛ مصر2:أمحد حممد شاكر،ط:جلماعة، حتقيقجاء يف لزوم ا، باب ما ،سنن الرتمذيخرجه الرتمذيأ1
.2166ص،م1985/ه1405احلليب،

.38-37-36-35املرجع السابق،ص -2.
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تتناصر اإلمجاع سنة من سنن اهللا تعاىل يف كونه الطبيعي والبشري ، فكل جمموعة تتآزر و-4
لتحقيق ما خلقت له ، فالطيور ال تعيش إال يف أسراب ، والدواب واملاشية ال حتي إال 

التناصر، والعمل اجلماعي لتعاون وبقطعان وكل بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باإلمجاع وا
1.نوع من أنواع العمل اجلماعي

تاريخ ، )www.mursps.com(مقال منشور على شبكة االنرتنت" التأصيل اجلماعي"إبراهيم، : تيسري-1
26/03/2015:التصفح
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: المطلب الثاني
..حكم إنشاء المؤسسات الخيرية في اإلسالم 

ألفعال اخلري، من كفالة األيتام إن عمل اجلمعيات اخلريية ظاهر من امسها ، فهي خريية يعين 
،ويج العزاب ،و كفالة طلبة العلموتز ،املساجد، وقضاء الديونوبناء ، والسعي على األرامل

أهل زكواتورأس مال اجلمعيات هو صدقات و،وحنو ذلك من  أعمال الرب واإلحسان
1:و ينقسم هذا املطلب إىل فرعني.اليسار والغىن ، هذا هو أصل عمل اجلمعيات اخلريية

حكم إنشاء المؤسسات الخيرية : الفرع األول
إن حكم إنشاء املؤسسات اخلريية يكون بناء على املنهج  الذي تتعبه هذه املؤسسات 

.يف عملها ، وبالتايل ميكن أن خيضع لألحكام التكليفية اخلمسة
يكون واجبا إذا تعينت هذه املؤسسات اخلريية سبيال ملساعدة احملتاجني وألبواب اخلري 

معلوم أن من القواعد الشرعية املرعبة أن الوسائل إذا املتعددة اليت حث عليها اإلسالم ألنه 
 "

."ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
املؤسسات عينتومعلوم أن حفظ النفس من الضروريات اخلمس الواجب احلفاظ عليها فإذا 

.بلنفس من اهلالك فتأخذ حكم الوجو حلفظ ااخلريية طريقا
أما إذا كانت املؤسسات اخلريية تساند الدولة يف مسؤوليتها مبساعدة احملتاجني والقضاء على 

، وكانت كل واحدة تضلل املؤسسات حمرما إذا تسبب إنشائها حبدوث التنازع واالختالف
األخرى وتنقد أعماهلا فإن الضرر حينئذ عظيم والعواقب وخيمة ألن ما يقطع بتوصليه إىل 

(%  &  '  )M اىل

  0L46: األنفال

.رائعذالباعتبار ما ستؤدي إليه أي من باب سد 

اجلمعيات األهلية  بني التأهيل الشرعي والتنظيم القانوين ، حبث  مقدم إىل مركز :أبو الوفاء حممد أبو الوفاء. د-1
.80م، ص1997/هـ 1418صاحل عبد اهللا كامل جبامعة األزهر 
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أفكارا وعقائد يتنبؤنيف احلال كان القائمني عليهاوقد يكون األمر مكروها،
.فاسدة

هر من كالم العلماء أما بالنسبة للحكم العام إلنشاء املؤسسات اخلريية كما هو ظا
.اح إذ األصل يف األشياء اإلباحةاملعاصرين ، يف األصل أنه مب

قواعد شرعية األعمال الخيرية: الفرع الثاني
ن تأسيس مثل هذه اجلمعيات واملؤسسات يعتمد على املنهج الذي يطبقه إ

:
:التعاون على البر والتقوىمبدأ - 1

ولقوله رسول 2: المائدةM¾Â  Á  À  ¿Ã   Ñ  È     Ç  Æ   Å  ÄLلقوله تعاىل
مثل املؤمنني يف شواهدهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه ":ص"اهللا 

1.عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

:المرسلةقاعدة تحقيق المصالح -2
فاملؤسسات اخلريية تعمل يف جمال جلب املنافع للناس ودفع األضرار عنهم ورفع احلرج 

.فيها هدم ملبدأ شرعي مقرر ، وتلتزم النفع العام ودفع الضرر
:شرعية أعمال البر-3

تدخل بعض أنشطة املؤسسات اخلريية يف نطاق الرب والتكافل االجتماعي والذي حثت عليه 
"  #   $  Mالكفارات لقوله تعاىلالشريعة ، والذي يدخل يف نطاق زكاة الفطر والصدقات و

  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %

     A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4

، "املؤمنني و تعاطفهم و تعاضدهمكتاب الرب و الصلة و اآلداب، باب تراحم "، صحيح مسلمأخرجه مسلم-1
.6751م،ص1983/ه1403دار الفكر،: ط؛ بريوت.ال.حممد فؤاد عبد الباقي: ترتيب
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H  G  F  E  D  C  BIO  N  M  L  K  JP  Q

S   RT  X  W  V  UL177: البقرة

َخَلَقُهْم ِلَحَواِئِج النَّاِس ، يـَْفَزُع لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َخْلًقا إنَّ :" وعن رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم
.1"ِإلَْيِهُم النَّاُس ِفي َحَواِئِجِهْم ، ُأولَِئَك اآلِمُنوَن َغًدا ِمْن َعَذاِب اللَّهِ 

وألن املؤسسات اخلريية تعد من وسائل ضبط األعمال اخلريية حتصيال وتوزيعا ، وهذا مقصد  
ن وسيلة ملقصد شرعي  فال بأس به ما مل يقصد به ال يقصد به إال ضبط هذه األشياء ، وما كا

.التعبد بنفس الوسيلة

:والخالصة
: أن حكم هذه التجمعات ، هو إما واجب حتمي إذا دعت إليه احلاجة، كنصرة الدين مثال

شر وضرر عن األمة ال يتحقق إال عن طريقها ، وقد تكون مستحبة إذا كان األمر دون ذلك 
مباحة وهو األصل يف احلكم إذا كان جتمعها يف أمر مباح ، وكل جتمع على ، وقد تكون 

M¾Â  Á  À  ¿Ã   Ñ  È     Ç  Æ   Å  ÄLتعاىل كما قال2باطل فهو باطل 
2: المائدة

دار الكتب : ؛ بريوت1:ط" و السعي يف حوائجهمباب فضل معونة املسلمني" مكارم األخالقرواه الطرباين،-1
.102ص.م1989/ه1409العلمية، 

. 76اجلمعيات اخلريية بني التأهيل الشرعي و التنظيم القانوين، مرجع سابق،صأبو الوفاء حممد أبو الوفاء،-2
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:المبحث الثاني
أهلية القائمين وصفاتهم
املؤسسات اخلريية بأمس احلاجة إىل اختيار العاملني فيها 

الرتباط عملها بشكل مباشر بشرحية الفقراء واحملتاجني ، وهم الشرحية األوىل باالهتمام 
والرعاية ، ولدورها يف حتسني أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية حتقيقا ملبدأ التكافل الذي 

: و ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني.حث عليه ديننا احلنيف
أهلية القائمين عليها: األولالمطلب 

صفات القائمين عليها: المطلب الثاني
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:المطلب األول
أهلية القائمين عليها

العمل يف املؤسسات اخلريية يستمد بقائه واستمراريته من خالل ثالثة ركائز أساسية إن 
املؤسسة اخلريية ، فاملمولون هم املمولون ، املستفدون، العاملون يف نفس : تتمثل فيما يلي

احلافز لدفعها ملن حيتاجها، وهم يف الوقت نفسه يتطلعون إىل اإلفادة املثلى مما يدفعون بأن 
، املتلقون الذين ميثلون شرائح تصل إىل مستحقيها ، ويف اجلانب اآلخر من هذه املنظومة 

يأيت دور العاملني يف املؤسسة اخلريية ليكونوا حلقة الوصل اليت توصل ما لدى املمولني لسد 
1.حاجة املتلقني

، منشور على شبكة " منهجية األداء الفعال يف منظمات األعمال اخلريية"أمحد السيد، : الكردي-1
.22/12/2014:التصفح، تاريخ )www.kenanaoline.com(االنرتنت
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: المطلب الثاني
القائمين على المؤسسةصفات 

الفرصة هم وأبناءهم األساسية بل تتعداها إىل مقومات مشاركتهم يف تنمية األمة وإعطائهم

يف العاملني يف املؤسسات خاصة املؤسسات اخلريية وهناك صفات ومسات متعددة يتطلب 
ملطلب وينقسم هذا ا.العمل املؤسسي أن تكون راسخة يف شخصية الفرد العامل يف املؤسسة

: إىل فرعني
1الصفات العامة: األول فرعال

من أهم ما جيب أن يتوفر يف العاملني على املؤسسة اخلريية ، األهلية : األهلية: أوال

.راشدا
العمل اخلريي رسالة سامية تتلخص يف رفع :للمؤسسةاإليمان بالرسالة واالنتماء : ثانيا

املعاناة ، وحتقيق السعادة وبناء اإلنسان ، وهي رسالة الفرد العامل يف املؤسسة اخلريية كما 
إذا حتقق ذلك االنصهار بني رسالة املؤسسة ورسالة الفرد كان . 
.الفردي واملؤسسيباألداء لصفةالعطاء والبذل والتفاين مسات

والذاتية أن تنبعث إدارة العطاء : ة الذاتية في العمل وتحمل المسؤوليةدر المبا: ثالثا
وبواعثه من ذات العامل ، فال حيتاج فيها إىل كثري توجيه وتنمية بل تكفيه اإلشارة 

بإجناز -دون تكليف–والتلميح ، واملبادرة أرفع درجات الذاتية وتكون مببادرة العامل 

، مقال منشور على شبكة " القيم اإلنسانية للعاملني يف العمل اخلريي"جاسم الياسني، : مهلهل-1
.17/03/2015: ، تاريخ التصفح)www.khairoline.net(االنرتنت
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أعمال وطرح أفكار وبذل جهد لتحقيق أهداف املؤسسة للوصول إىل غايتها متحملة  
.كافة الصعاب

العاملني ،السيما إذا  وهذه من الصفات احلميدة املطلوبة يف: تنظيم الوقت: رابعا
سة ذات أعمال كثرية ومتعددة فإذا اكتساب مهارة تنظيم الوقت يزداد سكانت املؤ 

حيث يلزم أن يتعرف العامل على الواجبات  ومواعيدها ، مث يقوم إحلاحا وأمهية ،
.برتتيبها حسب األولوية والرتتيب ، مث حيدد املتطلبات تنفيذها ويضع جدولة زمنية لذلك

فاألعمال املؤسسية عادة ما تتجرأ إىل وظائف حمددة : اإلحاطة واإلتمام: خامسا
ي تقصري يف وظيفة ما سيسبب إرباكا للعمل ، تقوم يف جمموعها بتحقيق خطة العمل وأ

ومن هنا لزم أن حيظى العامل بصفيت اإلحاطة واإلمتام أي اإلحاطة بكل ما يتعلق 
.

لكي يكون العمل املؤسسي ناجحا جيب أن يقوم : التخصص والتأهيل : سادسا

:واضحة يف مسار العمل املؤسسي حيث
.يرتفع مستوى أداء وكفاءة وإتقانا-
.تفتح آفاق أوسع البتكار واإلبداع ضمن ذلك التخصص-
يساعد ذلك على االنتماء الذايت للعاملني،فمن املعلوم أن أي ختصص إذا مل -

.رسة العلمية واملداومة فإن مآله إىل االضمحاللينمه صاحبه باملما
وهو أن يتعاهد العامل النفسي بتنمية اجلوانب العملية والعملية :التنمية الذاتية: سابعا

ألداء دوره التخصصي ، فال يتوقف العامل عند مستوى معني من املعرفة والقدرة، بل 
ة اإلنسانية متجددة ومتطورة ، ينبغي أن يكون يف مناء مطرد ، خاصة وأن جوانب املعرف
.وما كان جديدا وفريدا باألمس أصبح تقليديا وقدميا اليوم
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1"خاصة بالعاملين في الجمعيات اإلسالمية" الصفات الخاصّة : الثانيلفرعا

:اإلخالص في النية والتجرد.1
طريق النجاح اإلخالص هللا تعاىل يف العمل هو باب القبول ومظنة التوفيق ، وسبب الربكة ، 

M  3   2  1و لقوله تعاىل5:البینةM  o  n   m  l  k  j  i  hL لقوله تعاىل

  C   B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9  8   7  6   5  4L9-8: اإلنسان

و التجرد هو أن يصغي املرء قصده و مبتغاه هللا وحده، فال ينبغي من ذلك ما يعرضه للبشر 
.قأو الوجاهة أو الرتفع على اخللهرةمقاصد اإلنتفاع املادي أو الشمن 

أي و ما أمر الكفار الذين أوتوا الكتاب إال ليعبدوا اهللا :يف اآلية األوىلوجه الداللة 
و أما يف 2.موحدين ال يعبدون غريه، على دين إبراهيم و دين حممد صلى اهللا عليه وسلم

. أمنا نطعمكم لطلب ثواب اهللا و ال نريد منكم مبا نطعمكم مكافأة أو شكرا:اآلية الثانية
!  "  #  M ىالرمحة والشفقة هي البواعث اإلحسان إىل اخللق ، لقوله تعال:الرحمة-2

  4   3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $
  J    5Lأنه من جراء فعل قابيل فرضنا على بين إسرائيل من : ووجه الداللة32:المائدة

قتل نفسا بغري قود أو فساد يقتل كما لو قتلهم مجيعا و يصلى النار كما يصالها لو قتلهم، 
.و بسالمتهم منه ألنه ال يستحل دمائهم فكأمنا أحيا الناس مجيعا

وأعلنوا عنه لدوافع الرمحة والبواعث اإلنسانية افالعاملون يف العمل اخلريي إمنا نشطو 
لديهم ، وإذا كان الشعور بالرمحة والشفقة وميتلك املنفق واملتربع ساعة تربعه ، فإن القائمني 

.الساميةعلى العمل اخلريي يستصبحون على ذلك املشاعر 

مرجع دعاء عادل قاسم السكىن، املؤسسات اخلريية حكمها و ضوابط القائمني عليها و حدود صالحيتهم، -1
58-57-56سابق، ص 

دار : ط؛ دمشق.ال(1،جاووديصفوان عدنان د:حتقيقالوجيز يف شرح الكتب العزيز،أبو احلسن الواحدي،2
.1222،ص)ه1415القلم،
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الصدق صفة لصيقة باإلميان ، فقال تعاىل والصدق تعريف األمانة :الصدق واألمانة-3
S   R  QT  X  W  V  ULو يف هذه اآلية تدل على صفة 177: البقرة

كان املرء صادقا أمينا ، ألن الباعث عليهما هو خمافة اهللا ومراقبته فإذا
 M 8

¨¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©º¿   ¾  ½  ¼    »À    Á

  Æ  Å   Ä           Ã  ÂL58ءالنسا

و قال القرطيب رمحه اهللا هذه اآلية من أمهات األحكام تضمنت مجيع الدين:ووجه الداللة
.الشرع و هي من مسات املؤمنني املوعودين باجلنة

الصرب على األعمال والواجبات :فالصرب يف العمل املؤسسي اخلريي له أوجه منها:الصبر-4
والصرب على مواصلة العطاء ومتطلبات االلتزام و الصرب على املعوقات وقلة اإلمكانات ، 

.بنظام العمل وضوابط والصرب على مواجهة الناس وحتمل كل ما يالقي منهم

واملنتسب للعمل اخلريي قدرة لغريه شاء ذلك أم أىب ،إذ هو ميثل املؤسسة اخلريية :القدرة- 5
يف شخصيته وسلوكه ، يرون يف صدقه مصداقيتها وأمانتها ، كما يرقب

وإنتاجيتها ، وينظرون يف حسن خلقه ومجيل تعامله مع الناس ، ويشوقون بتحريه للشرع من 
.شرعيتها وتدينها

والعمل املؤسسي عمل مجاعي يف حقيقته ، قائم على : شيوع روح التعاون والتكافل-6
¿  K J I H G 8 7M¾  Àروح التعاون والرتاحم بني املؤمنني ، لقوله تعاىل

Â  ÁÃ   Ñ  È     Ç  Æ   Å  ÄL2: المائدة
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اهللا العباد على إعانة بعضهم البعض فما أمرنا به و هو الرب و ترك ما مرأ:ووجه الداللة

1.اهللا شديد العقاب إذا عاقب

والشفافية:العاملون يف العمل اخلريي هم أشد الناس حاجة هلذه اخلصلة الكرمية  7-النزاهة

ملا عند اهللا أوثق مما يف أيدهم .
8-اإلتقان والكفاءة:والعمل اخلريي عمل متشعب متكامل بني جوانبه املختلفة ، وأداء كل 
جزء يؤثر على األجزاء األخرى ، لذا فإن اإلحسان واإلتقان مطلوب من كل عامل فيه ،إذ 

اخللل يف أحد األجزاء سيؤثر سلبا على األجزاء األخرى ، كما أن عمل رسايل وتعبدي 
اإلحسان فيه من لوزام القبول والنجاح ، فكان واجبا على كل أحد أن يبذل وسعه ويقدم 

جهده لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

.306أبو احلسن الواحدي، الوجيز يف شرح الكتاب العزيز، مرجع سابق،ص-1
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المبحث الثالث:
حدود وصالحية ومهام القائمين على المؤسسة

على مستوى األجهزة املختلفة بالشكل الذي يبدد املخاوف و يساعد يف إقامة و توطيد 

العمل التطوعي حيتاج إىل جهود مهنية متخصصة لدعم جهود التشبيك بني اجلمعيات 

شئ من التفصيل يف مهام و حدود العاملني يف  أكمل وجه، و يف هذا املبحث سنتطرق إىل
و تندرج حتت هذا املبحث مطلبني: املؤسسات اخلريية،

المطلب األول: مهام القائمين على المؤسسات الخيرية و المشكالت التي تعاني منها
المطلب الثاني: الحدود الشرعية لصالحية القائمين على المؤسسات الخيرية
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األول: المطلب
و المشكالت التي تعاني منها مهام القائمين على المؤسسات الخيرية

جيب الرتكيز على زوايا خمتلفة اقتصادية، اجتماعية،سلوكية و إصالحية.... و ليست وظيفتها 
اليوم هو مجع 

ككل.و من ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب دون أن ننسى أن نعرج على املشكالت اليت 
تعاين منها

الفرع األول: مهامها1

:يليتنحصر مهام القائمني على املؤسسات اخلريية فيما

للمساعدة حىت يتسىن للعاملني يف املؤسسة االتصال إعداد سجالت للمحتاجني -1
.

.إعداد سجالت للممولني واملتربعني حىت يسهل حتصيل املساعدات منهم-2
حتصيل الزكاة من املكلفني بأداء الزكاة يف ضوء قواعد وأسس فقه وحماسبة الزكاة-3
األولويات اإلسالمية ،الضرورات توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية يف ضوء معايري-4

...فاحلاجيات
القيان بعمل الشرعية الالزمة لرتغيب املسلمني يف الصدقات التطوعية والصدقات -5

اجلارية ، ومن وسائل الشرعية الكتيبات ،والنشرات ، واحملاضرات ، والندوات ، 
.واملؤمترات ،واإلعالم يف الوسائل املسموعة واملرئية

فسارات املسلمني خبصوص الزكاة وغريها ،وذلك من خالل هيئة اإلجابة على است-6
.فتوى تكون مؤسسة هلذا الغرض

1-
.58.59.60سابق،
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إعداد اخلطط والربامج وامليزانيات والتقارير املتعلقة بالعمل يف املؤسسات اخلريية على -7
.فرتات دورية ، لتقدمي إىل جملس اإلدارة يف املؤسسة الختاذ القرارات الالزمة

.أنواع أمواهلمإحصاء املمولني و -8
.القيام على حفظ املال بعد مجعه حىت يسلمه إدارة املؤسسة وتوزعه-9

اختيار أفضل الطرق املعرفة املستحقني للمساعدات والــتأكد من استحقاق -10
.املتقدمني لطلب املساعدات

حتديد مقدار حاجة املستحقني للمساعدات مبلغ ما يكفيهم ، ووضع األسس السليمة -11
.قا للعدد والظروف االجتماعيةلذلك وف

التنسيق بني املؤسسة اخلريية األخرى ، فال بد هذا املعىن موصال يف نفوس العاملني -12
.يف املؤسسة اخلريية ،الن عدم التنسيق سيؤدي إىل إهدار األوقات واجلهود واألموال
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مشاكلها: الفرع الثاني
:املؤسسات اخلرييةومن بعض املشكالت اليت تعاين منها بعض

.تسييس عمل بعض املؤسسات اخلريية واحنرافها عن مسارها احلقيقي -1
.ضعف الرقابة والتقومي املستمر ألعمال املؤسسة-2
.القصور يف معلومات البحث الفنية املتعلقة بأنشطة املؤسسة-3
.ضعف التقنية وضعف استخدام احلاسب اآليل وبراجمه يف أعمال كمؤسسة-4
.ة يف صرف املساعدات يف عملية التوزيع وجود احملابا-5
.انعدام  التنسيق مع املؤسسات األخرى يف عملية التوزيع -6
.ضعف نظام األجور و املكافآت والرتقيات على كفاءة اآلداء-7
.عدم االعتماد  املكافآت والرتقيات على كفاءة اآلداء-8
.حمدودية املوارد املالية-9

.ها املالية أساسا على التربعات واهلباتاعتماد املؤسسات اخلريية يف موارد -10
11-.
.عدم وضوح أهداف املؤسسة لكثري من اجلمهور الذي يتعامل معه-12
.الظهور املومسي والركود بقية العام-13
.تبين أهداف قد تعجز املؤسسة عن حتقيقها-14
.حمدودية احلصول على الدعم الالزم من اجلهات احلكومية-15
.الظروف احمليطة مبعدل أسرع من تعديل أهداف املؤسسةتغري-16
ضعف دعم القطاع اخلاص للعمل اخلريي -17
.الشائعات املتعلقة جبمع التربعات-18
.عدم مساح السلطات بالتفرغ للعمل اخلريي-19
20-.
خاصة أحداث التضييق الدويل على عمل املؤسسات واجلمعيات اخلريية -21

.2001سبتمرب 11
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اخللط بني العمل اخلريي ومسمى اإلرهاب وأثره يف التضييق على العمل -22
.اخلريي

والشرعية اهتمام البعض جبانب املساعدات وعدم االهتمام جبواب التنمية -23
.بالشكل املطلوب
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: المطلب الثاني
المؤسسات الخيريةالحدود الشرعية لصالحيات القائمين على 

يف احملرمات ، ومن بينها تلك احلدود الشرعية اليت جيب على القائمني على  العمل يف 
:و ينقسم هذا املطلب إىل فرعني.املؤسسات اخلريية الوقوف عندها ومن ذلك

حدود خاصة بالمؤسسة: الفرع األول
Mp  t  s   r  q :مراعاة مصارف الزكاة الشرعية في أموال الزكوات

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u¢¥  ¤  £¦

  ª  ©     ̈ §L60: التوبة

ألن اجلمعية : إن كان بني أيديهم وقف أو شرط املتصدق واملنفق مراعاة شرط الواقف
.مبثابة الوكيل عنه

جيب اجتناب التعصب احلزيب الفئوي واحلذر ن سيطرته على : البعد عن التعصب الحزبي
جمريات العمل واحلرص على ربط الناس باملنهج الشرعي الصحيح ال بأجزاء وهيئات ، لذلك 

ذلك مراراً وتكراراً على مجيع العاملني يف املؤسسة اخلريية حىت ال تدخل جيب االعتناء بتأكيد 
1.املؤسسة يف الصراعات حزبية تستهلك الطاقات وتعطل األعمال وختدش اإلخالص

:البعد عن العفوية و اإلرتجال في العمل
بغض النظر عن أولوية) البد أن نعمل شيئا هنا( وذلك حىت ال يتحول األمر إىل مقولة 

املنطقة أو املفاسد املتوقع حدوثها  من جرائها أو توفر اإلمكانات املطلوبة هلذا العمل اليت 
2.تساعد يف احملافظة على العمل و إستمراره

̄   °   ±  M  ²:لقوله تعاىل: العدل في التوزيع و عدم الظلم  ®  ¬  «  ª    ©
¹  ¸  ¶  µ    ́ ³º¿   ¾  ½  ¼    »À  Æ  Å   Ä           Ã  Â    ÁL58: النساء

24ص ،)ت.ن، د.م، ال.ط؛ ال.ال(،جتربة املنتدى اإلسالمي يف العمل الدعوي: املنتدى اإلسالمي -1
25املرجع نفسه، ص  -2
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حدود خاصة بالعاملين: لفرع الثانيا
:عدم اإلعتماد على المعلومات دون فحصها وتحليلها

يعد التأثر باملعلومات ملنقولة من بعض املؤسسات أو األفراد أو األهايل دافعا مؤثرا إلعداد 

.1

: االنضباط الشرعي
االلتزام باألصول والقواعد الشرعية يف العمل املؤسسات : ويقصد باالنضباط الشرعي

تعاىل على نبييه صلى اهللا عليه وسلم  يف كل اخلريية والوقوف عند حدود ما انزله اهللا
:شان دقيق أو جليل ، ويتحقق االنضباط الشرعي يف أمور كثرية ومنها

مراقبة اهللا تعاىل يف مجع األموال من احملسنني والورع يف رعايتها وحفظها واستثمارها -1
.وإنفاقها يف وجوهها و أوقائها الشرعية

.ج واألنشطة واملشاريع االنضباط  الشرعي يف مجيع الربام-2
االلتزام باألحكام الشرعية يف التعاقد مع العاملني ويف العقود واالتفاقات مع -3

.املنظمات الرمسية واألهلية
تولية أهل الفقه والديانة والقدرة مبا يتناسب مع نوع العمل وحجمه ، حتقيقا لقوله -4

: القصصM|  {        z  y}  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~L " تعاىل

26

:" ، لقوله تعاىل2احلرام، و عدم استقبال األموال عدم أكل الحرام و تناوله على أي وجه كان
 M  @  ?  >  =  <  ;     :  9L29: النساء

حرمت الشريعة اإلسالمية الرشوة وكل أخذ للمال فيه :عدم قبول الهدايا ألنها رشوة
.استغالل للمنصب أو اجلاه ، ولعن رسول اهللا  الراشي واملرتشي

32سابق، ص مرجع املنتدى اإلسالمي، جتربة املنتدى اإلسالمي يف العمل الدعوي،-1
365، ص)ت.ن، د.م، ال.ط؛ ال.ال(،قتصاد اإلسالميخالق يف االاألوقيم ، دور اليوسف القرضاوي2
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عن عقبة بن عامر ،ومثال ذلك:لحرص على أموال الزكاة من قبل العاملين على الزكاةا
احب ال يدخل ص" يقول : مسعت رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم :رضي اهللا عنه قال

.املكس هو النقصانقال يزيد يعين العشار و" مكس اجلنة
.التحقق من وصول المساعدات إلى أصحابها

وذلك عن طريق وجود رقابة على توزيع املساعدات ، فالرقابة على العمل اخلريي تضمن 
وصول املساعدات ملستحقيها وفق منظومة احلقوق وعلى قاعدة املساواة والعدالة 

إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن : "لقوله صلى اهللا وعليه وسلم االجتماعية ، 
"يتقنه
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: المبحث الرابع
ضوابط العمل في المؤسسات الخيرية

حيكم أنشطة املؤسسات اخلريية الضوابط الشرعية العامة للمعامالت الواردة يف كتب 
و ما سنتطرق إليه من خالل هذان املطلبنييليقه واليت ميكن اختصارها فيما أصول الف

"في كتب أصول الفقه"ضوابط شرعية عامة : المطلب األول
"في بعض القواعد الفقهية" ضوابط شرعية خاصة : المطلب الثاني
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: األولالمطلب
1"في كتب أصول الفقه"ضوابط شرعية عامة 

عدم خمالفة مقاصد الشرعية العامة اإلسالمية اليت تتمثل يف حفظ الدين :الفرع األول
والنفس والعقل والعرض واملال ، ويعين أن ترتبط اخلدمات واملنافع اليت تقدمها املؤسسات 

.اخلريية بتلك املقاصد وال جيوز خمالفتها
مشروعية الوسائل مشروعية األنشطة وأن تقع يف دائرة احلالل الطيب، وكذلك: الفرع الثاني

اليت حتقق املقاصد املشروعة ، ويقصد بذلك أن تؤدى تلك األنشطة وفقا ألحكام ومبادئ 
.الشريعة

الضروريات فاحلاجيات : اإللتزام بسلم األولويات اإلسالمية واليت تتمثل يف :الفرع الثالث
ط وتنفيذ فالتحسينات ، ويقصد بذلك أن تقوم اإلدارة تلك املؤسسات اخلريية بتخطي

اخلدمات واملنافع اليت تقدمها للمجتمع بأن تبدأ  أو بالضروريات فإن وفيت احلاجيات وال 
. جيوز أن تنفق على التحسينات يف حني أنه مل يستويف الضروريات واحلاجيات

الصدق واألمانة والسماحة والتسيري واملروءة : اإللتزام بالقيم األخالقية مثل: الفرع الرابع
بإعتبار ذلك من موجبات حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية وال ميكن ...واإلتقان والعفة 

.فصل تلك القيم عن املعامالت
:الفرع الخامس

ع والضرر يزال بقدر اإلمكان والضرر األشد يزال باألخف ، ويتحمل الضرر اخلاص لدف
.الضرر العام وإزالة األضرار

األصل يف طرق املعامالت واألعمال اإلباحة إذا كان فيها منفعة معتربة :الفرع السادس
.شرعا، إال ما حرم بنص صريح من القرآن والسنة إذ األصل يف السكوت اإلباحة

حرمة وبطالن املعامالت اليت تؤدي إىل أكل أموال الناس بالباطل ظلما :الفرع السابع
وعدوانا وكذلك اليت إىل املفاسد بكافة صورها وأشكاهلا ، وبعين هذا أن ال تتعامل تلك 

41-23، ص )ت.ن، د.م، ال.ط؛ ال.ال(للمعامالت املالية القواعد الفقهية والضوابط الشرعية : شحاته -1
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.بدون حق
املفاسد مقدم على جلب املصاحل ويعين ذلك أن تسمى تلك املؤسسات درء : ثامنالفرع ال

اخلريية إلصالح املفاسد اليت تسبب أضرارا للغري قبل جلب املنافع وذلك يف حالة التعارض 
.بينهما

وجوب مشروعية املقاصد وكذلك مشروعية وسائل وطرق وسبل حتقيقها وال :الفرع التاسع
ويعين ذلك على سبيل املثال أنه ال جيوز أن حتصل " تربر الوسيلة الغاية ال : " صحة ملا يقال

.على إيراد  حبيب حرام وتنفقه يف تقدمي خدمات ومنافع للناس
جاءت كافة الرساالت السماوية من أجل حتقيق اخلري لإلنسان ، وال منيز بني :الفرع العاشر

هلم ما لنا ، وعليهم ما :" أ مسلم وغري مسلم من منظور املعامالت واألعمال ويطبق املبد
.علينا ويعين ذلك أن تقدم املؤسسات اخلريية 

وهذه هي وجل اإلسالمية واليت جاءت لتحقيق اخلريية وإعانة الناس على عبادة اهللا عز
.اس عليهانالفطرة اليت فطر اهللا ال

لفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها ، وتضبط بأحكام عدم تعارض نع ا:حادي عشرالفرع 
وومبادئ الشريعة اإلسالمية واليت جاءت لتحقيق اخلريية وإعانة الناس على عبادة اهللا عز

.جل وهذه هي الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها
ختفيض التكاليف وتقليل املشقة على الناس والتسيري ورفع احلرج عنهم :ثاني عشرالفرع 

§  ¨  ©  ª   ¦:ة اإلسالمية، مصداقا لقول اهللا عز وجلألن ذلك من مقاصد الشريع

  ¯   ®  ¬  «L185: البقرة
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: الثانيالمطلب
"في بعض القواعد الفقهية" ضوابط شرعية خاصة 

:وهناك جمموعة من الضوابط تنطلق من بعض القواعد الفقهية ومن ذلك
واليت" األمور بقاصدها" نطالقا من القاعدة الفقهية اوذلك : تعالىإخالص النية هللا -1

على مقتضى املقصود من ذلك األمر ،فأعمال أمريكيونتعىن أن احلكم الذي يرتتب على 
اإلنسان إمنا ترتتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا ملقصود الشخص وهدفه من 

.العمل
واليت أنه ال " ضرارال ضرر وال " نطالقا من القاعدة الفقهية ا:عدم اإلضرار بالغير-2

بتداء الن الضرر ظلم والظلم ممنوع ، كما ال جيوز مقابلة الضرر مبثله فليس اجيوز إلضرار 
.ذا وقع الضرر فال بد أن تزالإبغريه ، و ألحد أن يلحق ضررا

ن مخالفا للنظام أن يتم إتباع نظام معين في التوزيع يسري على الجميع وال يكو -3
:العام

واليت تعىن أن العادة جتعل حكما فتخضع هلا " العادة حمكمة " من القاعدة الفقهية نطالقاا
أحكام التصرفات فتثبت األحكام على وفق ما تقتضي به العادة أو العزف إذا مل يكن هناك 

.نص شرعي خمالف لتلك العادة
:يحقق التسيير لكل من يتعامل معهمراجعة أساليب العمل الخيري وآلياته بما -4
واليت تعىن أن األحكام اليت ينشأ عن " املشقة جتلب التيسري " نطالقا من القاعدة الفقهية ا

.تطبيقها حرج على املكلف ومشقة يف نفسه أو ماله ، فالشريعة ختففها
نطالقا من القاعدة ا: أن تثبت أحقية المتقدم في صرف المساعدات عن يقين -5

واليت تعين أن املتيقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع وال حيكم " هية اليقني ال يزول بالشكالفق
"1

.2018، ص )ت.م، د.ن، ال.ط؛ ال.ال(الوجيز يف ايضاح القواعد الكلية: البورنو -1
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:الفصل الثالث
مؤسسة الشيخ زايد لألعمال الخيرية و دراسة حالة 

اإلنسانية
: المبحث األول

لمؤسسة و إنجازاتهالمحة عن ا
1992واإلنسانية هي  مؤسسة غري رحبية تأسست عام لألعمال اخلرييةزايد مؤسسة 

واإلنسانية والعلمية والدينية برسوم أمريي لتساهم بدعم املراكز واألعمال الثقافية  والتعليمية 
.يف داخل دولة اإلمارات وخارجها يف الدولة العربية واإلفريقية األوروبية أيضا

: و ينقسم إىل قسمني
لمحة عن المؤسسة: المطلب األول

إنجازاتها: المطلب الثاني
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:المطلب األول
لمحة عن المؤسسة

تأسيسها و أهدافها: الفرع األول
تأسيسها: أوال

تأسيس  هذه املؤسسة برسوم أمريي عام 
على يد مؤسسها وصاحب مكرمتها 1992

خصص هلا وقفا بلغ مليار دوالر أمريكي ليعود 
رحبه على املشاريع واألنشطة والفعاليات اخلريية 

.داخل الدولة وخارجها
أهدافها: ثانيا

 اإلسهام يف إنشاء ودعم املراكز الثقافية

بالتوعية والتعريف الصحيح بالدين والعادات 
واآلداب الوطنية واحلضارية وإسهامات العلماء 

.يف تطوير احلضارة اإلنسانية عموما
عاهد التعليم العايل والعام ومراكز البحث العلمي ام يف إنشاء ودعم املدارس وماإلسه

التفرع العلمي ماالتين وتقدمي املنح الدراسية وز واملكتبات العامة ومؤسسات التدريب امله
.ودعم جهود التأليف والرتمجة والنشر

 اإلسهام يف إنشاء ودعم املستشفيات ودور التأهيل الصحي ومجعيات اإلسعاف
.اخلاصةالحتياجاتومراكز املسنني ذوي اال الوطين ، ودور األطف

والطبيعية الجتماعية كوبة من جراء الكوارث ااإلسهام يف إغاثة املناطق املن
األحباث واجلهود اليت حتاول رصد و 
.حتوائهااحتياط ملواجهتها و ا

مؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية واإلنسانية

النوع                  

تاريخ     
التأسيس
املؤسس

مناطق اخلدمة 
املوقع 

اإللكرتوين

غري رحبية

1992

منطقة الشرق األوسط
http://Zayed.arg.ae
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احمللية ، العاملية اليت تكرم العلماء والباحثني والعاملني على إنشاء احلواجز العلمية
أو جهود علمية زائدة لدفع كتشافاتا لبشرية مبا يقدمون من دراسات أو 

.زدهار لبين اإلنسانوجلب املصاحل وحتقيق التقدم واالاملضرات
:العالقات الدولية: الفرع الثاني

املؤسسة أقصى جهودها الدعم العمل اخلريي واإلنساين يف إطار الشراكة مع تبذل 
املنظمات الدولية واّإلقليمية إذ تقوم بعض هذه  املنظمات بإجناز مشاريع وبرامج حمددة نيابة 

ومذكرات تفاهم كما تتمثل تفاقياتاوط والقواعد اليت يتم توضيحا يف عن املؤسسة وفقا للشر 
:فستدل املعلومات واالالشراكة بتباهذه 

)UNDP(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -
)UNHCR( املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني-
).UNRWA(وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينني -
)OIC(منظمة التعاون اإلسالمي -
)WHO(ة العاملية منظمة الصح-
)UNICEF.( منظمة األمم املتحدة للطفولة -
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: المطلب الثاني
إنجازاتها

أهم المشاريع داخل الدولة: الفرع األول
من املساعدات اخلريية لعدد من املراكز 

الصحية واملستشفيات يفّ أبو ظيب واإلمارات الشمالية ومنها تقدمي سيارات اإلسعاف وبنك 
الدم املتنقل وجهاز تصوير بالرنني املنغاطيسي ملستشفى اجلزيرة واملعرف بأهم الكتب واملراجع 

إنشاء العديد من املساجد يف العلمية املتخصصة  عالوة على ذلك شرعت املؤسسة إىل
:اإلمارات الشمالية ومدينيت العني الشارقة باإلضافة إىل

:مبنى مقر المؤسسة الجديد-
.مليون درهم55بتكلفة بلغت حوايل 2010افتتاح عام 

:حتياجات الخاصةمركز ذوي اال-
.درهم13.580.000وبلغت تكلفته 2003ح املبىن يف عام ا فتتا
:جتماعية في اإلمارات الشماليةاالمراكز الخدمات -

.مليون درهم60وبلغت تكلفته حوايل 2011أجنز املشروع عام 

:برنامج صيانة مساكن المواطنين في اإلمارات الشمالية-
1.يستهدف الربنامج املواطنني من ذوي الدخل احملدود يف اإلمارات الشمالية

:أهم المشاريع خارج الدولة: الفرع الثاني
.2008تأهيل مدارس يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، مت إجنازه يف عام -1
سريرا ، ومت 150مستشفى زايد لألمومة والطفولة يف صنعاء يف اليمن ، يستوعب -2

.2008إجنازه يف عام
.حفر اآلبار يف اليمن وأثيوبيا يف املناطق اليت تعرضت للجفاف-3
.2009ام مسجد الشيخ زايد يف املغرب ومت إجنازه يف ع-4

1-ar.wikipedaipe.arg://http
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مزودة بكل الوسائل السمعية والبصرية " املار يف لبنان" مكتبة الشيخ زايد يف اجلامعة -5
.2006والعلمية الالزمة ، مت إجناز املشروع عام 

.2007حتادية ، مت إجنازه يف عام يف مجهورية القمر اال" روف مروين املع" مستشفى -6
.2010عام ، متا إجنازه يف لبنانمشروع إعادة التعمري -7
8-2010.
.2010مدرسة زايد يف طرابلس لبنان ، مت إجنازها يف عام -9

.2010مشروع ترميم املعاهد األزهرية يف مصر ـ مت إجنازها  يف عام-10
.2004يف أبشي تشادّ ، متا إجنازه يف عام " آدم بركة" جامعة -11
.2009مركز زايد لرعاية األيتام يف كينيا ، مت إجنازه يف عام وقف -12
مشروع املسجد اجلامع يف كينيا يف كينيا يف العاصمة نريويب ، مت إجنازه يف عام -13

1999.
.1999، مت إجنازه يف عام " موريشيوس " مشروع املركز اإلسالمي يف -14
.2009مت إجنازه يف عام أديس أبابا ، " مسجد النور " مشروع مركز زايد الثقايف -15
.2007مركز زايد اإلسالمي إلنقاذ البصر يف جامبيا ، مت إجنازه يف عام -16
.2009كلية زايد للعلوم اإلدارية والقانونية باماكو مايل ، مت إجنازه يف عام -17
.1999يف تنزانيا ، مت إجنازه يف عام " مناري " مستشفى -18
مت إجنازه " كريال اهلند" ات اخلاصة مركز التدريب الصناعي،وسكن لذوي االحتياج-19

.2009يف عام 
.2009مت إجنازه يف عام " كريا ، أثوبيا " مسجد الشيخ  زايد -20
.2009معهد البنني والبنات كالكتا ، اهلند مت إجنازه يف عام -21
.2009كلية زايد نيودهلي ، اهلند مت إجنازه يف عام -22
.2009جنازه يف عام يف الفلبني ، مت إ" اهلولو "إعادة بناء مسجد -23
.2009يف بنغالديش ، متا إجنازه يف عام " شيتاغونج" مبىن كلية زايد للحاسوب -24
.1995مت اجنازه يف عام " بكني الصني" مركز الدراسات العربية -25
.2010مت ؛إجنازه يف عام : كابول ، أفغانستان" مستشفى زايد للـأمومة والطفولة -26
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، مت تنفيذه بالتعاون مع اليونسكو، مث " اكستان كشمري ، ب"املشروعات التعليمية -27
.2010إجنازه يف عام 

.2010، أجنز عام " دكا، بنغالدش " فصول اجلامعة اإلسالمية  -28
كرسي األستاذية للدراسات اإلسالمية  يف بريطانيا ،  خيتص املشروع بالدراسات -29

.2008أجنز عام " إكسفورد " اإلسالمية يف جامعة 
.2008فية يف البوسنة واهلرسك ،أجنز عام املراكز الثقا-30
.2010،مت إجنازه عام "بروكسل ،بلجيكا "ترميم االكادميية اإلسالمية -31
.1995،شيكاغو ،أمريكا مت إجنازه يف عام "الفاطر" مسجد -32
.2010مت إجنازه يف عام " برشتينا كوسوفا" كلية الدراسات اإلسالمية -33
.2010واهلرسك ، إجنازه يف عام برنامج إعادة التعمري يف البوسنة -34
.1995مت إجنازه يف عام " شيكاغو ، أمريكا " مركز زايد الثقايف -35
.2001نيوزيالندا، مت إجنازه يف عام " أوكالند "كلية زايد للبنات -36
2001.1ساسالو ، بريطانيا ، مت إجنازه يف عام " يف مسجد الشيخ زايد -37

ehttp;//www.uacpdia.aنية لدولة اإلمارات    املوسوعة اإللكرتو -1
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المؤسسة في التنمية االجتماعيةدور : المبحث الثاني
واألهلية الدور األكرب يف إقامة املشاريع التنموية اليت تساعد يف تأمني للجمعيات اخلريية

فرص عمل وحياة أفضل لألسر الفقرية ، و ألهلية هذا الدور يتزايد  عدد اجلمعيات اليت 
ل اخلريي أو العمل 

االجتماعي والتنموي ، ولكن هل حتقق هذه اجلمعيات غايتها وأهدافها ،أم أن هناك عوائق 
وصعوبات تعرقل عملها وتطورها ؟ و ما هو دور مدرية الشؤون االجتماعية يف دعم 

و ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب1اجلمعيات؟
دور الرفاهية االجتماعية: المطلب األول

دور الوسيط: المطلب الثاني
دور المدعم: المطلب الثالث

ربا قمرية، ما هو دور اجلمعيات اخلريية و األهلية يف تطوير التنمية االجتماعية و هل تلقى الدعم الكايف من قبل 1
.14/4/2015:، تاريخ التصفح)(http.//wehda.alwehda.gov.syاجلهات املختصة،
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: المطلب األول
ة االجتماعيةيدور الرفاه

و تتمثل يف األعمال األساسية للرب و اإلحسان
-

على جهود صاحب خ رئيس الدولة يف جمال العمل اإلنساين وتقدميه يف خمتلف 
.دول العامل

وتسعى املؤسسة إىل تعزيز مفهوم العمل املؤسسي اإلنساين وصوال إىل تقدمي  -
أصبحت رمزا للتكافل والتعاون بني 

دولة 13دولة عربية ،و12دولة حول العامل  منها 38
.دول أوروبية بإضافة إىل اسرتاليا 8آسيوية وأربع دول إفريقية و 

ويركز العمل اإلنسا-

مآكل ومشرب ومسكن كانت األهداف األوىل للمؤسسة من خالل املساعدات  
الزالزل : طبيعية مثلالطارئة اليت قدمتها للعديد من البلدان  من جراء الكوارث ال

.والفيضانات وغريها
مث انطلقت املؤسسة إىل ميدان آخر  ال يقل أمهية  حيث ركزت يف اسرتاجتيها  على -

أو بسبب عدم القدرة على األخذ للمحتاجني املعوزين بسبب  املرض ال ميلكون مثن عالجه 
.بوسائل الوقاية  الصحية 

ويف جمال التعليم قامت املؤسسة بتنفيذ مبادارت تعليمية متميزة  يف العديد من الدول -
مثل فلسطني خاصة قطاع غزة وأفغانستان ومشروع التعليم املهين يف كل من البحرين  ولبنان 

.ومصر وكينيا 
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: المطلب الثاني
سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطدور الو 

.حيث تشكل شبكة اتصال هامة للعمل اجلماعي و التنمية
مما سبق ميكن القول أن العالقة بني العمل اخلريي والتمنية عالقة وثيقة وتكاملية، فالدور 

عائي واخلدمي ، ويلخص هذه الرؤية التنموي للعمل اخلريي ودور أساسي جبانب الدور الر 
ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره خري له :احلديث النبوي الشريف لرسول الرمحة من قال

لذا فمن املهم أن تتجاوز اجلمعيات اخلريية املفهوم " من أن ال يسأل أحد يعطيه أو مينعه
التقليدي للعمل اخلريي القائم على الرب واإلحسان ، واالنتقال من املساعدات املؤقتة إىل 

1.اخلرييىل حتقيق االستدامة يف العمل التنمية يف إطار منظومة متكاملة من الربامج اهلادفة إ

مما ال شك فيه أنه هناك عالقة جدلية
حيث تشري الشواهد الواقعية والتارخيية  إىل أن  التنمية تنبع من اإلنسان الذي يعترب وسيلتها 

قاء به يف مجيع امليادين اإلقتصادية ورتاألساسية ،
اإلجتماعية والصحية والثقافية ومن املسلمات أن التنمية تقوم على اجلهد البشري وهو ما 

يستلزم باإلضافة إىل اخلطط والواضحة واحملددة وجود  اإلنسان الواعي القادر على املشاركة 
2.مية نيف عمليات الت

وذكر تقرير أصدرته  مؤسسة  خليفة-
، أن املبادرات اإلنسانية اليت تنفذها املؤسسة سواء داخل 2010ومشاريعها  خالل عام 

املؤسسة أو خارجها تتم عن سلوك حضاري حي فهي  تعلب دورا مهما واجيابيا يف تطوير 
عطاء وتقدمي املساعدة كي يتاح 
لكافة األفراد فرصة املسامهة يف عمليات البناء اإلجتماعي ونشر العمل اإلنساين مبفهومه 

. الشامل

دراسات حاالت سلسلة قضايا التخطيط : املنظمات الغري حكومية والتمية يف مصر نادرة وهدان وآخرون ، -1
2،ص2006،معهد التخطيط  القومي ، ديسمرب 106والتنمية رقم 

مقال منشور على :-2
:http//Kenananline.com) (14/04/2015: تاريخ التصفح.
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ضح و وأ
ف آثار الفقر، وبذلك يرتبط العامل  وخصوصا يف أوقات الشدة و جمهودات  واإلغاثة وختفي

مفهوم العمل اإلنساين بالتنمية الشاملة من خالل الكثري من تلك  األعمال والربامج اليت 
.
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:المطلب الثالث
دور المدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ملدين دورا يف عمليات ،بإعتبارها العمود الفقري  للمجتمع اوتلعب اجلمعيات اخلريية 
قتصادية يف كثري من الدول النامية خاصة بعدل تعثر بعض خطط التنمية االجتماعية و اال

ضطرها إىل البحث عن املنهج أكثر مرونة واضطلعت عليها احلكومات مما االيتالتنمية 
لتزاما وكفاءة يف العمل التنموي وال حتركه بواعث الربع اخلاص، فبناء جسور مع املنظمات ا

اخلريية سيدعم املدخل التنموي القائم على املشاركة الشعبية والتنمية املتخصصة من القاع إىل 
.لتحقيق االستدامة البيئيةbottom-upالقمة
جتماعية والعمل يف احملافظة طرطوس بسوريا وحتدث السيد حممد سقور مدير الشؤون االأكد

عن دور املديرية يف دعم اجلمعيات اخلريية واألهلية ويتمثل هذا الدور يف اإلشراف والتوجيه 
ة واخلريية  تساهم األهليالقانونية بإضافة إىل اإلشراف على مجيع اجلمعيات واد من خالل امل
جتماعية  بشكل مباشر  من خالل األهداف واألنشطة اليت تضعها نصب يف التنمية اال

، أعينها 
:وهلذه اجلمعيات صعوبات وهي متمثلة يف

. عدم وجود مقر للجمعيات كون أن معظم املقرات املستأجرة-
.عدم وجود قطعة أرض للجمعية لبناء مقر-
الدعم الضعيف للجمعية من قبل فعاليات االقتصادية واملعونات اليت تعطي من قبل -

الوزارة للجمعيات ال تصل إىل رصيد اجلمعية  ويتمىن رئيس جملس اإلدارة أي مجعية أن يكون 
لدى مديرية الشؤون االجتماعية و االقتصادية والعمل دائرة أو قسم خاص باجلمعيات 

يات وضرورة متابعها بشكل أكرب وفعال أو فعال أكثر بإضافة إىل لضخامة العمل يف اجلمع
أمهية التواصل مع اجلمعيات األخرى لتفعيل عملها حبيث يكون إجيابيا ومنسقا ضمن برامج 

.حمددة

:ية هيخالل ثالثة زوايا رئيس
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-
.

-
.يق بإنسانيتهممع مما جيعلهم قادرين على توفري ا

من خالل يتم حتديد وتنظيم جماالت العمل اليت ميكن أن يساهم فيها املتطوعني -
من املواطنني لتقدمي اخلدمات اخلريية يف إطار مشويل وتكاملي مما يساعد يف 

.1

يان لألعمال 
اإلنسانية ،إن حقيقة العمل اإلنساين لدى املؤسسة  وخططها يرتبط فيها يكمن أن حيدثه 

وحسب  إلنقاذ مصاب أو عالج  مريض أو أموال تنفق لسد رمق حمتاج  بل أن املؤسسة  
وفق خطة عمل مدروسة  و إل  تعم

.احملتاجة 
يع اإلنسانية ختدم التنمية  ويف 

.ا
من العمل  والعطاء واإلنساين  نتقلت خالل مخس  سنواتوذكر اخلوري أن املؤسسة  ا

املتواصل من مرحلة التأسيس إىل مرحلة  إىل مرحلة التمكني والغرس الطيب  الذي يتيح من 
.دول حول العامل 38اإلمارات ليصب  حنو 

وحققت املؤسسة جناحات متتالية  يف مستوى املساعدات اليت تقدمها للمحتاجني على 
ي متيزت بالنوعية والشمولية حيث وصلت للفئات واألسر  األشد الصعيدين  احمللي واخلارج

.

تمع العريب جتماعييف ضوء سياسات اإلصالح االتفعيل اجلمعيات اخلريية والتطوعية وجدي أمحد بركات،-1
.28ص ،)ت.ن،د.م، ال.ط؛ ال.ال(املعاصر
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و تنوعت املساعدات اإلنسانية للمؤسسة لتشمل إفطار الصائمني داخل الدول و 
بيعية و احلروب و تقدمي املساعدات العينية خارجها و مساعدة املتأثرين من الكوارث الط

للطالب احملتاجني و التكفل بنفقات عدد من احلجاج من داخل الدولة و خارجها و حتمل 
.1

1foundation.aewww.khalifafa



الخاتمة
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:     خاتمة
احلمد هللا بنعمته  تتم الصاحلات والصالة والسالم على نبيه الكرمي ،الذي أضاءه نوره 
هاديه نور الظلمات ، أكرمه اهللا برسالته ، وأعزنا بدينه، وعلى آله الطيبني وصحابته 

:الراشدين ومن تبعهم إىل يوم الدين وبعد
أن العمل اخلريي جزء من رسالة اإلسالم العاملية وأن اخلريية جزء من عقيدة الفرد املسلم -1

.
.أن مفهوم العمل اخلريي مفهوم واسع وال يقتصر على جمرد تقدمي املساعدات املادية

:اخلريية املؤسسات -2
لتفات إىل العائد والعمل على رقيه وتقدميه دون اال

املادي من وراء  ذلك ، وهذا ما ختتلف به املؤسسات عن غريها من املؤسسات 
.األخرى

ريية كفالة اليتيم والسعي على األرامل وعمارة أن من أهم ما تقوم به املؤسسات اخل-3
.املساجد وقضاء الديون وتزويج العزاب وكفالة طلبة العلم

:ومن تلك احلدود.-4
.الشرعي والوقوف عند احلدود ما أنزل اهللا يف كل شأن دقيق أو جليل-أ

.وتناوله على أي وجه كانعدم أكل احلرام - ب
.العدل يف توزيع وعدم الظلم- ت
.جتنب العشوائية يف العمل- ث
.عتماد على املعلومات دون فحصها وحتليلهاعدم اال-د
.-و

جيوز أخذ التربعات من غري املسلمني إذا كان جانبهم مأمونا ، ومل يكن يف أخذها ضرر -5
.باملسلمني كأن يستند

لتساهم بدعم 1992مؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية غري رحبية تأسست يف عام -6
املراكز يف األعمال الثقافية والتعليمية واإلنسانية والدينية والعملية يف داخل الدولة 

.اإلمارات وخارجها يف الدول العربية واإلفريقية واألوربية أيضا
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تثمارية تنتهي سابتوظيف أموال الزكاة يف مشاريع جيوز للمؤسسات اخلريية القيام-7
اق للزكاة على أن تكون معدة لتلبية احلاجة املاسة الفورية قستحبالتمليك أصحاب اال

.للمستحقني وتوفر هلم الضمانات الكافية للبعد عن اخلسائر
ال ستحقاق أن يأخذوا من أمو ل االجيوز للعاملني يف املؤسسات اخلريية إذا كانوا من أه-8

.الصدقات باملعروف
غاثية حملية  اجلمعيات اخلريية أو املؤسسات االإن ما تقوم به املنظمات اإلنسانية أو -9

كانت أم عاملية من مشاريع ومساعدات وبرامج تنموية على كل األصعدة هلو عمل يكسبها 
باألدلة جل وعزجل وسنة نبيه الكرمي صلى اهللا ووالشرعية األصلية من كتاب اهللا عز

املتنوعة ، إضافة إىل روح التعاليم السماوية ،أن ما تقوم به هذه املنظمات من دعم هلذه 
املبادئ اإلسالمية العليا بشكل منظم هو روح الدين ، وخالصة الرساالت والتعاليم اإلهلية ، 

بركة أجرا ، وهم صمام وان القائمني على هذه األعمال اخلريية من خري الناس نفعا و
ألمان لألمة يف قيامهم بالواجب الشرعي والتارخيي  املؤكد ، وسدهم  الفراغ الذي جيب أن ا

.يسد
:توصيات

أوصي بضرورة أن الدولة تعطي رعاية هامة لكافة أفراد الشعب و خاصة احملتاجني -
.منهم

ديين و -
ركن من أركان اإلسالم، ال جيوز التهرب منه حبال من األحوال و أن اهلروب من العقوبة 
الدنيوية، ال تعين عدم التعرض للعقوبة األخروية، وكذلك تبصريهم بكيفية إخراجها و 

.شروط صحتها حىت يتحقق املقصد الشرعي املرجو منها
اليت تقدم مساعدات خريية حبيث أوصي بضرورة التنسيق بني كل اجلهات و األطراف-

.ختتص كل جهة بفئة معينة من احملتاجني منعا للتكرار
أوصي القائمني على املؤسسات اخلريية بضرورة ترتيب أولويات إنفاق املساعدات اخلريية  -

.ينفق منها على األهم مث املهمحبيث 



خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

صداقية يف توزيع الزكاة أوصي القائمني على املؤسسات اخلريية أيضا إتباع الشفافية و امل-
.و املساعدات اخلريية

أوصي املؤسسات اخلريية بالتخصص يف األعمال اخلريية بدال من تكرارها إال يف حالة -

.
يف األخري أسال اهللا أن يسدد خطانا وأن يوقفنا إىل ما جيب ويرضى ويلهمنا الصواب و 

والرشاد يف القول والعمل ، وجيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكرمي أنه ويل كل نعمة 
.وفضل ، ربنا تقبل منا أنك السميع العليم ، وتب علينا انك التواب الرحيم

.وال حول وال قوة إىل باهللا العلي العظيم
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